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Van de voorzitter 

Als je even stilstaat bij alles wat er gebeurd is in het 
afgelopen jaar, dan is het eerste wat mij opvalt is, dat de 
tijd wel erg snel gaat en dat er erg veel gebeurt. Seizoen 
voorjaar 2013 is ten einde en seizoen najaar 2013 begint 
al weer. De zomervakantie begint en is al weer ten 
einde. De ene toernooi is gespeeld (Idéfix) en de andere 
ook (Wutto), en nog een (Dedemsvaart), en misschien 
nog wel veel meer. Gelukkig vallen ze allemaal op, door 
de behaalde prijzen van onze spelers. Sander Derkx 
derde bij Idéfix in de E licentie, ondergetekende 3e bij de 
Wutto in de F licentie (Sander, Arnoud en 
ondergetekende hebben allen 10 punten in de ranglijst 
2013) en bij Dedemsvaart wisten Arnoud en Sander 
tweede te worden bij de dubbels in de A-klasse, Danique 
werd eerste bij het troosttoernooi D-klasse. Dan mag je 
toch wel spreken van mooie resultaten en ben ik stilletjes 
toch wel een beetje trots op de spelers van onze 
vereniging.  
Daarnaast hebben wij 
natuurlijk ook het mooie 
handicaptoernooi weer 
mogen beleven. Veel 
lachen, een hapje en 
een drankje en nog veel 
meer lachen. Winnen 
was eigenlijk niet van 
belang, plezier stond 
bovenaan. Zo hoort het bij alle wedstrijden te gaan.  
 
Zoals altijd zijn er ook mindere berichten, zoals de 
huurverdubbeling en een aantal leden die de club, wel of 
niet door omstandigheden, hebben verlaten. Daar staat 
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tegenover dat er ook weer spelers bijgekomen zijn. In 
het kader van de huurverdubbeling, hoop ik wel dat 
iedereen naar de ledenvergadering komt, zodat wij met 
ons allen tot een gewogen besluit kunnen komen. 
 
Ook de grote clubactie is weer gestart en hoop dat ons 
dat weer een mooi bedrag oplevert. Ik wil op voorhand 
de jeugd en hun begeleiders bedanken voor hun inzet. In 
het bijzonder Arnoud die tegenwoordig de PR activiteiten 
meer voor zijn rekening zal nemen. Hij heeft deze 
activiteiten van Mariska overgenomen, daarom wil ik 
haar ook enorm bedanken voor haar inzet voor de club. 
Zij heeft haar taak op een bijzondere manier uitgevoerd, 
door allerlei ideeën te spuien en uit te voeren. Helaas zal 
zij de club verlaten in verband met haar beperking en 
natuurlijk de geboorte van haar telg (dochter Noémi). Ik 
wens haar veel geluk en liefde toe voor in de toekomst. 
Mariska wordt in het bestuur niet vervangen, zoals ik al 
aangegeven heb, o.a. Arnoud neemt een aantal taken 
over. Daarnaast mogen wij Arnoud ook feliciteren met 
het behalen van zijn trainer 2 diploma. 
 
Toen was er Pim, jarenlang secretaris geweest en met 
verve zich gekwijt van zijn taak. Rustige jonge man met 
(Groningse) humor en vooral fan van een 
voetbalvereniging die ik niet zal noemen. Bleek ook 
kooktalenten te hebben en zoals wij allen weten, ook 
een zeer goede tafeltennisser. Ik zou het heel leuk 
vinden, als hij weer competitie zou gaan spelen, maar 
een avond (of twee) per week ballen is ook fantastisch. 
Ik heb breed gezocht naar een vervanger voor Pim, 
maar helaas niet gevonden. Gelukkig had Anne Dekker 
al aangegeven, dat wanneer er niemand gevonden kon 
worden, hij zich wel kandidaat wilde stellen. Dus als er 
nog iemand is, die zich ook kandidaat wil stellen als 
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secretaris van de club, je kunt je nog aanmelden bij 
ondergetekende. 
 
Ik denk dat ik zo wel weer voldoende woorden op papier 
heb gezet en wens jullie allen een goede 
tafeltennisseizoen toe. 
Tot in de zaal. 
 
Jan J. Zuur 
Voorzitter Delta-Impuls 
voorzitter@delta-impuls.nl 
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Uit de oude doos… 

 
Uit de Leeuwarder Courant van 29-09-1980 
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Kunst, uit de pen van Gertjan 
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Verslag tweekamp Delta-Impuls – 
Drachten 

gespeeld op 3 mei 2013. 
Terwijl op dit moment alle spelers alweer in 
voorbereiding zijn op de komende najaarscompetitie, 
geef ik een korte terugblik op de gehouden tweekamp. 
Op 3 mei j.l. was Delta Impuls de gastvereniging voor de 
derde editie van de tweekamp met Drachten. 
 
De opgestelde spelers waren: 
Team Delta-Impuls Drachten 

1 Arnoud, Sander, Jan 
en Marcel 

Jornert, Wolfert, Uilke 
en Milo 

2 Johan(O), Anne, 
Johan(V) en Danique 

Henk, Rene, Hillebrand 
en Gijs 

3 Anita, Peter, Kosto en 
Henk 

Jan, Eddy, Nedjo en 
Peter 

 
Met een welkom van voorzitter Jan en uitleg omtrent de 
inmiddels al bekende spel- en speelregels werd met veel 
spirit aangevangen met de kamp. Delta 1 had een 
vliegende start met een ijzersterk dubbel (Arnoud en 
Marcel). Drachten 2 bracht direct Rene in stelling en 
dubbelde daarbij (Gijs en Henk) met volle winst. Delta en 
Drachten 3 gingen gelijk op, Kosto gaf zijn visitekaartje 
met winst op Eddy. 
 
TUSSENSTAND NA 1 ronde: Delta Impuls -Drachten 28 
- 26 
 
In Ronde 2 speelde Drachten 1 sterk met 2 winstpartijen 
van Milo(enkel tegen Marcel en dubbel 
met Uilke tegen Jan en Marcel). Sander en Arnoud 
gingen voluit met de winst voor Delta. Bij Drachten 2 
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bleek Gijs niet onder te doen voor de 3e klassers en 
Danique werd met 3-0 aan de kant gezet. Drachten 2 
dubbelde sterk en won deze ronde. Delta 3 speelde een 
sterke ronde Met Kosto, Anita en Henk met winst. 
 
TUSSENSTAND NA 2 rondes: Delta-Impuls –Drachten 
56 – 52 
 
In Ronde 3 snoepte Milo een punt weg bij Sander, 
Wolfert won van Marcel, teams 1 gingen gelijk op. 
Drachten 2 zette er de turbo op, Johan (O) versloeg 
weliswaar Hillebrand maar alle andere wedstrijden 
werden voor Drachten in winst omgezet. Delta 3 toonde 
een Henk die knap van Nedjo won maar de kamp bleef 
volledig in evenwicht. 
 
TUSSENSTAND NA 3 rondes: Delta Impuls -Drachten 
81 – 81 
 
In de 4e ronde gingen de teams 1 nagenoeg gelijk op 
waarbij Wolfert van Arnoud een punt 
afsnoepte. Milo gaf Jan een pak slaag, deze teams 
bleven in balans. Wederom zette Drachten 3 er de spurt 
in met Gijs en Rene en ook Henk met winst, Delta 
wankelde. Bij de 3e teams was het precies andersom, 
Delta met Anita die 3 keer 11-9 speelde tegen Nedjo en 
winst voor Peter en Henk. 
 
TUSSENSTAND NA 4 rondes: Delta Impuls -Drachten 
100 - 98  
 
De tussenbalans kon worden opgemaakt, evenals in de 
vorige tweekamp moest ook nu weer in de finale rondes 
worden uitgemaakt wie de beker mee naar huis zou 
mogen nemen, de voorrondes 
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gingen nagenoeg volledig gelijk op en letterlijk elk punt 
per deelnemer telde voor het eindresultaat. 
 
Finale dubbelronde: 
Bij Delta was team 1 de baas, Jornert en Uilke redde de 
eer met een punt tegen Marcel en Jan. Bij Drachten was 
team 2 de baas, hier konden alleen Anne en Johan(O) 
de eer met 1 punt redden. 
Drachten 3 won beide wedstrijden maar kregen meer 
weerwerk (2 punten tegen). 
 
TUSSENSTAND NA FINALE DUBBEL ronde: Delta-
Impuls - Drachten 108 – 108 
 
KUNNEN WIJ HET SPANNENDER MAKEN? 
 
Finale enkelspelrondes: 
Alle spelers mochten nog een enkelspel spelen tegen 
gelijkwaardige tegenstanders zoals bepaald door de 
uitslagen van de voorrondes. De teams 1 bleven 
wederom in balans, Wolfert haalde een punt weg bij 
Sander en Marcel versloeg Jornert bij verrassing. Bij 
Drachten 2 waren Henk en Rene ongenaakbaar, daar 
tegenover wonnen Johan(V) en Anne. Delta 3 speelden 
alles of niets; Kosto, Anita en Henk op winst en alleen 
Peter (Drachten) won van Peter (Delta). 
 
Alle wedstrijdformulieren werden ingeleverd bij de 
tweekamp assistente Mariska die alles zorgvuldig 
narekende en mij bij de jurytafel riep: “Johan je moet 
toch even komen…” 
 
NIET TE GELOVEN, er werd vier uur lang met twaalf 
tegen twaalf spelers gespeeld met een totaal aan 252 
games en wat werd de uitslag? 
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Delta Impuls - Drachten: 126 -126… dit verzin je niet. 
 
De tweekampleiding had nooit echt serieus rekening 
gehouden met dat scenario en om nu om 23.45 uur nog 
een minikamp te houden of het door een paar spelers te 
laten beslissen gaat tegen de doelstelling in: club tegen 
club en elke speler is van invloed op de einduitslag. 
 
Het regelement hielp mij de beker uit te reiken aan de 
uitspelende club die het thuisvoordeel mist. De beker 
was voor Drachten en volledig verdiend. De harde kern 
van Delta viel over mij heen, Ooms ga elke punt per 
game maar tellen… (geen tijd voor) Maar uit 
nieuwsgierigheid heb ik op een regenachtige 
woensdagmiddag twee batterijtjes in mijn telmachine 
versleten: Delta Impuls - Drachten:  2273 - 2294… 
duidelijk? 
 
Bij de eerste teams werd Sander (de kampioen van 
Friesland 1e klasse) beste speler van de tweekamp. 
Voor Drachten was  Wolfert de sterkste. Bij de tweede 
teams won Drachten de 1e prijs met Rene die 
ongenaakbaar was. Johan Ooms was de sterkste bij 
Delta. Bij de derde teams streek ‘good old’ Henk de 
Haas met de eer, bij Drachten was (ook) ‘good old 
Lange Jan’ de sterkste. Jan (Delta) liep de hele zomer 
met de ‘incognito bril’ op (minste punten) en Mariska 
werd bedankt voor haar assistentie en vele werk voor 
Delta. 
 
Op Youtube kunt u nog wat indrukken van de tweekamp 
krijgen, prachtig verzorgd door Jan Zuur (red. en Arnoud 
Hofman). 
Al met al kunnen we terugzien op de gedenkwaardige 
tweekamp met veel sportieve inzet  
en met een spectaculair verloop en uitslag. 
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De BEKER voor DRACHTEN, gefeliciteerd, hopelijk 
volgend jaar weer tot inzet. 
 
Ik wens u allen een sportieve en succesvolle 
najaarscompetitie!  
 
Johan Ooms 
  

  Pagina 11 / 51  
  



Delta Impuls Jaargang 2013-3 
 

 
Gabriël en Mark op de foto tijdens de minicompetitie  
 

 
Op bezoek in Aalsmeer; een enorme hal vol tafels 
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Prachtig Dollard toernooi met veel Delta 
succes 

Zaterdag 2 maart was het Oldambt toernooi te 
Winschoten in de provincie Groningen. In de provincie 
Groningen worden veel meer toernooien georganiseerd 
dan in Friesland. 
In Friesland zijn er alleen de Friese Kampioenschappen 
en de Joo Cup, waarop een week later het ODI-toernooi 
volgt. Dit is overigens ook een aanrader. Wij van Delta 
Impuls waren weer goed vertegenwoordigd met Sander 
Derkx, Arnoud Hofman, Vincent Thiescheffer, Jan Zwier 
en Anne Dekker. Toernooi-tijger Jan Zwier deed erg van 
zich spreken. Hoezo toernooi-tijger? Jan speelt toch 
geen toernooien? Nee inderdaad. Het was alweer 18 
jaar geleden dat Jan zijn laatste toernooi, het Fries EK, 
speelde. Onze echte toernooi-tijger Johan ooms moest, 
helaas voor hem, verstek laten gaan. Johan zijn vrouw 
was namelijk net geopereerd aan haar knie, zodat Johan 
haar verplegen moest. Maar als mijn vriend Johan afzegt 
doet hij wel een noodkreet door de vereniging om een 
invaller te ritselen. Teamgenoot Jan Zwier liet zijn 
teammaat Anne niet vallen en was bereid om zelfs te 
rijden en de hele dag mee te ballen, omdat het Dollard 
toernooi geen gewoon toernooi is, maar een 
koppeltoernooi. Teammaten steun je door dik en dun. In 
dit toernooi speel je steeds maar drie games en elke 
gewonnen game telt als punt. 
Nu over naar de wedstrijden: 
We begonnen tegen het zwakste team in de poule en 
wonnen met 10-5. Altijd mooi om even op gang te 
komen. Daarna stond de familie Delhaas op het 
programma. Vader Arnold en zoon Jeroen, twee 
tegengestelde karakters. Vader altijd een grote mond en 
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het laatste woord willen hebben en zoonlief altijd 
goedlachs, super sportief en zeer bescheiden. Dit was 
voor ons een cruciale match voor de eerste plek en dit 
bleek ook. Anne won van vader Arnold met 2-1, maar 
het zat niet tegen voor hem. Bij een 9-7 achterstand 
haalde Anne nog een bal terug die zo cross was 
geslagen dat hij bij de buurman voor de tafel 
weggehaald moest worden en met een kantbal bij Arnold 
op de tafel ketste. Na nog een randbal won Anne met 
11-9. Uiteindelijk wonnen we de strijd met de Delhazen 
met 9-6. Tegen het derde koppel werd alles met 2-1 
gewonnen zodat we poulewinnaar werden met 29 
punten, 1 meer dan de Delhazen. 
Dit gaf als voordeel dat we verder mochten tegen de 
nummer 4 uit de andere poule. Maar ook nummers 4 
kunnen ballen en hier kregen we het nog zwaar te 
verduren. Zo begon Anne de eerste wedstrijd met een 9-
9 stand en door uiterst scherp te serveren sleepte hij 
toch een zwaar bevochten 2-1 uit het vuur. Ook kanjer 
Jan had het zeer zwaar en verloor de eerste game. De 
tweede stond Jan 10-2 achter, maar boog dit om naar 
een 11-10 voorsprong. Helaas verloor hij alsnog met 14-
12. Wat kan een tafeltennisbal soms raar rollen. Wel 
pakte Jan game drie zodat het evenwicht in de wedstrijd 
was hersteld. Toen was de dubbel aan de beurt waarin 
tijger Jan zeer geslepen speelde. Na zeer veel 
schuifballen kregen we lucht en wonnen we met 3-0. De 
stand in de wedstrijd was nu 6-3. Jan maakte het karwei 
af door zijn tweede enkelspel met 2-1 te winnen; 8-4. 
Doordat er maar 15 punten in het spel zitten hoefden we 
niet verder te spelen en konden we ons opmaken voor 
de finale. Volgens de geruchten tegen een niet te 
kloppen team. Anne beet opnieuw het spits af en won 
beheerst met 3-0; een leuk begin. Nu moest super-
invaller Jan aan de bak. Hij verloor de eerste game nipt 
met 11-9. De tweede game verloor hij ook, maar de 
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derde was door uitstekend schuifspel, wat wel moest 
tegen deze sterkte tegenstander, een prooi voor Jan; 1-2 
en 4-2. 
Toen de dubbel. Na een spannende eerste game ging 
Anne op een 9-9 stand tweemaal in de fout; 11-9 verlies 
en 4-3, dus. Maar de Delta-boys wisten dat er kansen 
waren, waren niet uit het veld geslagen en wonnen de 
twee volgende games. Anne hield de bal steeds goed op 
tafel en Jan maakte veelvuldig af met zijn sterke 
backhand 6-3. Nu moest Jan opnieuw aantreden. Hij 
won beheerst na 2 games. Acht punten voor ons en een 
prachtige tafeltennisdag werd afgesloten met een 8-3 
finalewinst. Er werd niet meer verder gespeeld omdat de 
winst al binnen was. Conclusie: het niveau in Groningen 
is iets lager dan in Friesland. Arnoud en Sander wonnen 
de eerste klas dik en kunnen volgend jaar wel met de 
divisie-boys meedoen, lijkt mij.  
 
Groet,  
Anne Dekker

 
In het midden: trotse prijswinnaars Anne en Jan 
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Mooie tekening, gemaakt door Danique 
 

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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Delta Impuls 1 verrast Ready 2 

Na de goede seizoenstart tegen YOS 1 (8-2 winst) stond 
er voor de Heerenveners een zware wedstrijd op het 
programma tegen het tweede team van TTV Ready, 
vorig seizoen nog actief in de Noordelijke divisie.  
Met Chris Borger, Richard Dijkhoff en Lieuwe de Wal 
stond er voor Ready veel ervaring aan tafel. Zij wisten 
het de nieuwe derde man van Delta Impuls (Guus, ook 
actief in Bussum waar hij 3e klasse speelt) en Arnoud en 
Sander, dan ook lastig te maken. Voor Guus bleken zij 
allemaal net een maatje te groot. Sander en Arnoud 
wisten hun goede vorm van een week eerder door te 
trekken en wonnen al hun wedstrijden. 

Het dubbelspel leek de kant 
van de Leeuwarders op te 
gaan met een 1-0 en 9-4 
voorsprong in de tweede 
game. Arnoud en Sander 
maakten vervolgens echter 
zeven punten op rij, 
waardoor het alsnog 1-1 
werd. Deze klap kwamen 

Chris en Lieuwe niet meer te boven en twee games later 
was ook het dubbelpunt voor Delta Impuls. Zo eindigden 
beide teams op 7-3 en dat mag toch een kleine 'stunt' 
worden genoemd. 
 
Arnoud 
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Even voorstellen senioren... 
 

 

Mijn naam is: Arjan Zuidema 

Geboortedatum en/of leeftijd: 17-11-1984 

Woonplaats: Drachten 

Verliefd/verloofd/ getrouwd: Verliefd en 
samenwonend 

School/beroep: Software Engineer 

Waarom heb je voor dit beroep gekozen?: Het 
maken van iets vind ik leuk om te doen. En al sinds 
de jeugd met computers gewerkt, dus is dit een 
mooie combinatie 

Hobby’s: Mountainbiken, fotografie en natuurlijk 
tafeltennis 

Lievelingseten: Stamppot boerenkool 

Lievelingsdier: Katten, ik heb er zelf 4 

Favo vakantieland: Heb ik niet echt, elk land heeft 
wel iets leuks 
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Competitie? Zo ja, in welk team?: Ja, Delta Impuls 4 

Waarom heb je voor 
tafeltennis gekozen?: 

Op het werk kregen we een 
tafeltennistafel en speelden 
tafeltennis in de pauze. Een 
collega zei dat ik wel eens 
kon kijken bij de training en 
zo ben ik er in gerold 
 
Met welke bekende 
Nederlander zou je nog wel 
eens een beschuitje willen 
eten?: 

Ik heb geen idee. Ik eet liever thuis een beschuitje 
 

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 
- winnen of verliezen: Winnen voor het gevoel, 
verliezen om van te leren 

Wil je nog wat kwijt aan alle trouwe lezers?: 
Niet te hard slaan als je tegenover mij staat 
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Van cursist tot jeugdtrainer 

Ik loop inmiddels al wat jaartjes rond bij de jeugdtraining 
en vind het werken met jeugd hartstikke leuk. Daarom 
besloot ik een jaar geleden, samen met Kosto, om de 
opleiding tot jeugdtrainer (TT-2) te gaan volgen bij de 
Nederlandse Tafeltennisbond. Deze bestond onder 
andere uit acht cursusdagen in Assen. Tijdens deze 
dagen leerde ik belangrijke dingen om spelers zo goed 
mogelijk training te kunnen geven; de techniek van alle 
slagen en het voetenwerk, hoe bouw je een training op 
en zet je oefeningen op papier, coaching tijdens 
wedstrijden en nog veel meer. Vaak was er een groep 
enthousiaste spelertjes aanwezig om het ‘training geven’ 
op te oefenen. Ook moest ik een portfolio aanleggen. 
Hoe gaat de vereniging eigenlijk om met de hygiëne? 
Zijn de kleedruimtes, douches en sportzaal wel veilig? 
Hoe informeer je ouders het beste? Hoe merk en los je 
pesterijtjes van jeugd onderling op? Allemaal dingen 
waar je niet snel bij stilstaat, maar die wel erg belangrijk 
zijn! Eind september stond mijn praktijkexamen op het 
schema, waarbij ik een goed opgebouwde training 
(warming-up, oefeningen en eindspel) van dertig 
minuten moest geven. Dit onder het toeziend oog van 
een beoordelaar die namens de NTTB bij de training 
aanwezig was. Best wel spannend allemaal… gelukkig 
kreeg ik al snel goed nieuws en hoorde ik dat ik 
geslaagd was. Ik zal de komende jaren proberen om de 
trainingen, net zoals de opleiding, leuk en leerzaam te 
maken! 
 
Arnoud 
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U i t n o d i g i n g  
 

voor de Algemene Ledenvergadering 

van 
 

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 21 november 2013 
 
 

aanvang: 20.00u 
 

 
 
 
 
 
 

 

U komt toch ook? 
De koffie staat klaar! 
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A g e n d a  

1. Opening/mededelingen 
 
2. Vaststellen agenda 
 
3. Notulen algemene ledenvergadering d.d. 29 
    november 2012  
 
4. Verslag secretariaat jeugdcommissie 
 
5. Verslag recreatiecommissie 
 
6. Verslag wedstrijdsecretariaat 
 
7. Verslag penningmeester 2012/2013 en begroting 
    2013/2014 
 
8. Verslag kascontrolecommissie en benoeming nieuwe 
    commissieleden 
 
9. Voorstel contributieverhoging; toelichting Andries 
 
10. Bestuurszaken: 
      vacature bestuurslid algemene en technische zaken:  
      aftreden Mariska 
      vacature secretaris: aftreden Pim 
 
11. Voortgang overleg met gemeente 
 
12. Rondvraag 
 
13. Sluiting 
 
Jan Zuur, voorzitter  

  Pagina 22 / 51  
  



Delta Impuls Jaargang 2013-3 
 

Notulen Algemene Ledenvergadering 

Delta Impuls 
 
Datum:  Donderdag 29 november 2012  
Aanvang:  20:00 uur  
Locatie:  Van Leeuwenhoekweg 2 te Oudeschoot  
Aanwezigen:  Rob van de Berg, Auke Bron, Mariska van 
Duuren, Henk de Haas, Arnoud Hofman, Henk de Jong, 
Peter Langen, Andries Nolles, Sijtse Peterson, Sjoerd 
Spoelstra, Johan Veldhuis, Jan Zuur, Pim van der 
Zwaag  
 
1. Opening  
De voorzitter verwelkomt alle aanwezigen. Jan de Jong 
is afwezig met kennisgeving.  
 
2. Vaststellen agenda  
– Geen extra agendapunten  
 
3. Notulen ALV 2010  
– Taalkundig zijn er geen op- en/of aanmerkingen  
– Inhoudelijk ook niet  
Notulen zijn gearresteerd.  
 
4. Verslag jeugdcommissie  
Voorgelezen door Mariska: “Dit jaar hebben we weer 
veel proberen te organiseren met en voor de jeugd. We 
hebben één team in het “gewone” competitiesysteem en 
nu ook twee teams in de minicompetitie.  
 
Met de jeugd hebben we dit jaar gezamenlijk loten 
verkocht voor de Grote Clubactie, en het was een groot 
succes. 1 Nieuwe tafel is het resultaat.  
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Naast wat “gewone” toernooitjes en de gezamenlijke 
toernooitjes met de senioren (bijvoorbeeld het 
slottoernooi) spelen we ook steeds meer 
jeugdcompetitie.  
 
We zijn ook bezig met de trainingen. We hebben sinds 
kort een tijdschema en klok in de zaal hangen om meer 
structuur te kunnen bieden. Ook hebben we weer 
strandaard de warmingup ingevoerd, want dit blijft 
belangrijk.  
 
Arnoud gaat de trainerscursus volgen, zodat hij op den 
duur de trainingen kan overnemen  
van Peter.  
 
17 December hebben we weer een gezamenlijk feestje, 
Sint en Kerst (incl. het Sinterklaastoernooi).”  
 
5. Verslag recreatiecommissie  
Verslag/E-mail Jan de Jong: “Een flexibele geest is van 
belang om als recreant aan je trekken te komen. 
Voorbeelden daarvan zijn spelen op een vroeg tijdstip, 
waarbij je tevens ingezet kan worden als tegenstander 
van een jeugdlid. Interesse in het clubgebeuren en in  
elkaar en ook het plezier in het spelletje helpen mee om 
de minimale bezetting in stand te houden.  
Groet Jan de Jong.”  
 
6. Verslagen competitie; jeugd en senioren  
Verslag Peter Langen:  
 
Najaar 2011 
Het eerste team speelde in de eerste klasse Dit team 
bestond uit Arnoud, Sander en Manoek. Zij werden 
tweede. Tegen FTTC waren zij niet opgewassen, bij 
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Franeker deed een oud- tweede divisie speler mee, wat 
duidelijk in de uitslag te merken was, verlies met 9-1.  
Sander haalde 81%, Arnoud 74 %, Manoek 11% en Jan 
Zuur 6%.  
 
Het tweede team met Eddy, Vincent en Anne speelde in 
de derde klasse. Zij werden ook tweede. DOV werd hier 
kampioen, Delta verloor hier met 9-1 van. De grootste 
winstpartij was 8-2.  
Eddy haalde 85%,Vincent 67% en Anne 30%.  
 
Het derde team speelde in de vierde klasse. Dit team 
bestond uit Sjoerd, Peter, Henk en Mariska. Zij wisten 
maar één wedstrijd met 6-4 te winnen en één gelijk te 
spelen, de rest werd verloren. Zij werden dan ook 
laatste, YOS 5 werd kampioen.  
Henk haalde 63%, Peter 38%, Sjoerd 5% en Mariska 
wist helaas niks te winnen.  
 
Het laatste team speelde in de zesde klasse. Drachten 5 
werd kampioen. Ook zij werden laatste. 
Ibrahim speelde 80%, Trijntsje 17%, Rob 14% en Gilbert 
0%.  
 
De jeugd speelde in de tweede klasse, wat voor hun veel 
te hoog bleek te zijn. Emmen werd hier kampioen. Arnt 
haalde 23%, Christine 20% en Luc 0%.  
 
 
Voorjaar 2012  
Team 1  
Dit team bestond uit dezelfde spelers als vorig seizoen. 
Arnoud, Sander en Manoek. De poule bestond uit 7 
teams. Er zou een team promoveren en drie degraderen.  
Omdat Manoek het druk had met zijn studie heeft hij 
maar twee wedstrijden gespeeld. Evenals het seizoen 
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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   8 – 57  Arnoud 78% en 83%  
Delta Impuls 1  8 – 42  Sander 67% en 67%  
YOS 1   8 – 38  
ANJA 1   9 – 47  
Dokkum 2   9 – 39  
ODI 2    9 – 39  
Ready 3   9 – 38  
 
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 zij 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  Vincent 83%  
Griffioen 2   10 – 61  Jan 63%  
Ready 5   10 – 60  Eddy 62%  
YOS 4   10 – 58  
FTTC 5   10 – 28  
YOS 6   10 – 25  
Team 3  
Het derde team kreeg er twee nieuwe spelers bij, nl 
Anne en Johan. Dit bleek een versterking te zijn.  
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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 dit team. Bij 
Jan weet je het nooit. Of hij speelt super of slaat geen 
bal.  
 
Schieringen 1   10 – 71  Henk 67%  
Bergum 3   10 – 60  Johan 58%  
Delta Impuls 3  10 – 51  Jan Zwier 48%  
ANJA 4   10 – 41  Anne 44%  
Drachten 4   10 – 39  
ODI 3    10 – 38  
 
7. Verslag Penningmeester 2011/2012 en begroting 
2012/2013  
– Aandachtspunt voor volgend jaar is om formulieren 
tijdig bij de gemeente aan te vragen om subsidies te 
kunnen ontvangen  
– De vereniging heeft een bedrag van 100 Euro van de 
gemeente toegezegd gekregen als gevolg van de 
schade toegebracht aan de tafels. Dit bedrag wordt niet 
opgenomen in de begroting omdat de aanschaf van de 
tafels ook niet hierin is opgenomen  
– Saldo is uiteindelijk positief, maar kosten zullen 
toenemen het volgend jaar. Deze kosten kunnen gedekt 
worden door extra sponsorinkomsten  
– Voor verslag penningmeester, resultaten afgelopen 
seizoen en begroting komend seizoen, zie bijlagen.  
–  Andries geeft vooruitlopend op zijn benoeming als 
penningmeester een toelichting op de voorgestelde 
contributieverhoging. Verhoging volgt de 
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prijscompensatie, d.w.z. het inflatiepercentage over 
2012. Voor komend jaar is een verhoging van 2% op de  
basiscontributie voorzien  
–  Externe leden die training volgen zullen een hogere 
contributie betalen  
 
8. Verslag kascommissie en benoeming nieuwe 
commissieleden  
Sjoerd Spoelstra en Jan Zuur verlenen decharge aan de 
penningmeester. De termijn van Jan is verstreken. 
Sjoerd zal nog voor één jaar de financiële administratie 
controleren. Sjoerd zal dit gezamenlijk met Sijtse 
Peterson doen, die de taak van Jan overneemt. 
 
9. Bestuurszaken  
– Vacature penningmeester: Auke Bron heeft bij gebrek 
aan een opvolger de taak op zich genomen om nog 1 
jaar de financiële administratie te verzorgen. Andries 
Nolles is door de aanwezige leden benoemd tot nieuwe 
penningmeester  
– Aftreden Henk de Jong en benoeming nieuwe 
voorzitter: Henk blikt terug op zijn tijd als voorzitter van 
de vereniging. Zowel de behaalde resultaten als de 
vervelende situaties worden toegelicht. M.n. het 
stopzetten van de samenwerking met Hassan was erg 
vervelend. Over het algemeen heeft Henk het ervaren 
als een prettige periode bij de vereniging. Aansluitend 
wordt Jan Zuur benoemd tot nieuwe voorzitter en wordt 
er “symbolisch” van stoel gewisseld. 
 
10. Rondvraag  
– Afsluitbare ruimte voor tafels blijft noodzakelijk, maar 
niet alleen voor tafels. De vereniging moet een eigen 
ruimte hebben. Henk en Sjoerd hebben hier hun ideeën 
over. Als het materiaal hiervoor geleverd kan worden, 
zijn zij bereid het te installeren. Dit moet wel overlegd 
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worden met Robert de Jong (gemeente). Een gedeelte 
van de materiaalruimte in de zaal zou hiervoor ontruimd 
moeten worden, maar dit is nog steeds niet gebeurd. 
Sowieso is er geen voortgang in de onderhandelingen 
met de gemeente, er ligt te veel stil. Sjoerd kan zich niet 
vinden in de gang van zaken. Er zou vanuit het bestuur 
meer druk uitgeoefend kunnen worden richting 
gemeente. Deze doet niets ondanks toezeggingen, ook  
schriftelijke. Jan Zuur wil weer persoonlijk gesprek 
aangaan en termijnen afspreken.  
- Sijtse Peterson vraagt zich af of er dit jaar nieuwe 
jeugdspelers lid geworden zijn van de vereniging. Er 
heeft zich inderdaad een aantal jeugdleden aangemeld, 
maar deze is nog niet zover dat competitiespelen tot de 
mogelijkheden behoort. In de andere regio's van NTTB  
Noord (Groningen, Drenthe) leeft de sport meer en zijn 
er meer jeugdspelers. Activiteiten die georganiseerd 
worden door de vereniging, leveren steeds minder op, 
zoals de Snuffelweek. Over het algemeen lijkt het lastig 
jeugdleden te behouden. Leerpunt voor de club zou zijn 
te achterhalen waarom zij voor zo'n korte periode lid zijn.  
- Rob v.d. Berg is bereid standen bij te werken van de 
competitie op de website. Hij heeft hiervoor wel een 
account nodig  
- Mariska brengt ter sprake dat er vorig jaar afspraken 
gemaakt zijn omtrent consumpties. Zo zou er een 
karretje met koffieapparaat geplaatst worden, inclusief 
een bakje met wisselgeld, regels m.b.t betaling 
gehanteerd worden, etc. Het blijkt dat men zich niet aan 
deze afspraken houdt. De inkomsten blijven laag. 
Nieuwe voorstellen worden afgewacht, dit hangt samen  
met te nemen maatregelen door gemeente m.b.t. het 
materiaalhok. Tijdens competitie moet aanvoerder van 
het team gevraagd afspraken met de tegenstander te 
maken over betalingen. Het risico bestaat dat men dan 
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'zomaar iets neemt' en na afloop zonder te betalen de 
zaal verlaat.  
- Mariska heeft te kennen gegeven dat ze mede door 
lichamelijke problemen stopt met activiteiten voor de 
jeugd- en sponsorcommissie. Rob is bereid de 
jeugdcommissie over te nemen. Voor de 
sponsorcommissie wordt nog een oplossing gezocht.  
 
11. Sluiting  

 

 

 

 

 

 

 
  

TTV Delta Impuls op YouTube:

 
http://www.youtube.com/user/TTVDeltaImpuls 
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Hier zie je Michelle in actie tijdens een toernooi in 
Oudega (Súdwest-Fryslân). Zij speelt tegen een 
speelster van ODI (Ontspanning Door Inspanning). 
Michelle wil heel graag de rally winnen, maar weet even 
niet waar de bal gebleven is. Help jij haar het punt te 
maken door te raden onder welk nummer de bal zit? Het 
juiste antwoord is te vinden achterin het clubblad! 

Waar is de 
tafeltennis 

bal? 

  Pagina 31 / 51  
  



Delta Impuls Jaargang 2013-3 
 

 

 

 

Mijn naam is: Fimme. 

Leeftijd: 10 jaar. 

Woonplaats: Katlijk. 

School/opleiding: Tjongerschool. 

Klas: Groep 7. 

Hobby’s: Tafeltennis, koken (ik kan heel goed een eitje 
bakken, met allerlei kruiden) en muziek luisteren. 
Oceaan van Racoon vind ik een mooi nummer. Dubstep 
is ook leuk, goede dansmuziek. 

Lievelingseten: Lasagne. 

Even voorstellen: 
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Lievelingsdier: Honden en katten. 

Favoriete vakantieland: Ik wil nog eens naar Hawaii. 

Competitie: Nee. 

Waarom heb je voor tafeltennis gekozen: Mijn moeder 
zat op tafeltennis, mijn broer kan het goed en ik doe het 
vaak op vakantie. Zo kwam ik op het idee. 

Wat wil je later worden: DJ. 

Wat wil je nog kwijt: Ik heb alles wel verteld. 
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Danique en ik waren aan het trainen, maar we waren 
echt moe. Dus vroegen we Arnoud of we even mochten 
pauzeren. Dat mocht wel, maar we moesten dan wel iets 
voor het clubblad schrijven. Dus vandaar dat ik dit nu 
schrijf. Doei! 
 
Luc 

Zaterdag 31 augustus 2013 

Ik moest om 7.20 uur bij de Mac Donalds zijn, want ik 
ging met Raymon Nicolai en zijn vader meerijden naar 
Dedemsvaart. Daar was het Avereest toernooi. Ik moest 
in de poule tegen Niek Starke, Mandy de Boer en nog 
een paar. De poule kwam ik niet door naar de 
hoofdronde en dus ging ik naar de troostronde. Ik moest 
een poule-tje spelen tegen kinderen die ook naar de 
troostronde gingen. Daar werd ik eerste, toen ging ik 
door naar een finaleronde en daar moest ik tegen Robin 
van De Treffers en tegen Kevin, van Emmen. De eerste 
wedstrijd moest ik tegen Robin en won ik van hem met 
3-0. Toen moest Kevin tegen Robin en dat won Kevin. 
Toen moest ik tegen Kevin en dat ging nu om de 
nummers één en twee. Ik stond 0-2 achter en dacht dat 
ik gewoon rustig moest blijven en ging rustig spelen. Het 
werd 1-2, toen 2-2 en de laatste heb ik met 12-10 
gewonnen. Ik was dus eerste van de troostronde. Ik 
vond het alleen wel jammer dat bij de laatste wedstrijd 
Jan Zuur al naar huis was! Maar het was wel fijn dat 
Arnoud en Peter er waren en Arthur had ook nog even 
wat gezegd. Dat was het wel! 
 
Groetjes, 
Danique van den Berg 
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Vakantie 2013 

Ik ben in de zomervakantie naar de camping geweest, in 
de Veluwe. We hebben leuke dingen gedaan zoals 
fietsen, naar de dierentuin Burgers Zoo gaan, we 
hebben lekker gezwommen en ik ben met mijn vader, 
stiefmoeder en broertje naar de Julianatoren gegaan, dat 
was erg gezellig. Verder ben ik lekker lui thuis geweest. 
 
Groetjes, 
Michelle 
 

Hoi, ik heet Marijn. 

Ik ben bijna 11 jaar, op 12 december ben ik jarig. 
Ik woonde in Heerenveen, nu woon ik in Joure. 
Ik tafeltennis nu al bijna zes jaar. Voordat ik bij Delta 
Impuls kwam spelen speelde ik in Joure en Paterswolde. 
Mijn favoriete slag is topspin. Zowel met mijn forehand 
als backhand, maar met mijn backhand kan ik dat het 
beste. 
Ik wil nog één ding kwijt aan iedereen op de vereniging 
plus de sponsors: HOI! 

  

 
Onze vereniging is ook te 
vinden op Facebook! Ga 

naar: 
https://www.facebook.co
m/DeltaImpuls, like onze 

pagina en blijf op de 
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Arnoud in actie op het WUTTO (standaard-bat) toernooi 
in Middelstum 

 
Minicompetitie in Oudeschoot 
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Balletje slaan in Bibliotheek 

In het kader van de Kinderboekenweek met als thema 
'sport en spel' stond tafeltennisvereniging Delta Impuls 
maandagmiddag 7 oktober met een mini-tafeltennistafel 
in de bibliotheek van Heerenveen. Veel kinderen 
vertoonden hun tafeltennis-skills in enkelpartijtjes én 
dubbelpotjes in ruil voor een stempel op hun 
stempelkaart. Zij sloegen de ballen over een netje van 
boekjes; wel zo toepasselijk in de bibliotheek! Alle 
spelertjes kregen een foldertje mee, hopelijk zien wij hen 
nog eens terug in Oudeschoot. 
 

Arnoud legt de spelregels uit aan de kinderen in de 
bibliotheek van Heerenveen  
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Heimwee naar Peking 

Tafeltennis is jouw sport. Je bent de nummer twee van 
Europa, achttien jaar oud en zit barstensvol ambitie. Dus 
wil je naar China, het Mekka van het ‘ping pang qiu’. 
Duizenden profs die het spel tot in de perfectie beheersen. 

Bettine Vriesekoop reisde in 1980 onder barre 
omstandigheden naar China, een voor het 
Westen gesloten communistisch land. 
Iedereen op de fiets en in Mao-pak. 
Laverend tussen onbegrip, fascinatie, 
humor en sympathie beschrijft ze haar 
ervaringen vanaf haar eerste stap op 
Chinese bodem. Terwijl China zich 
langzaam opent als een roos, lezen we hoe 
ook Bettine zichzelf leert kennen – een 
opmerkelijke parallel.  

Met deze persoonlijke kroniek, die in 1994 voor het eerst 
werd uitgegeven, bewees Bettine Vriesekoop haar 
dubbeltalent als topsporter en auteur. 

Herinneringen van een begenadigd tafeltennisspeelster 
aan haar trainingsreizen naar China. Vriesekoop beschrijft 
haar ervaringen van haar trainingsstages in China in 1980, 
1991 en 1992. In het boekje geeft zij haar indrukken weer 
van het China, zoals zij dat zag als 18-jarige en het China, 
elf jaar later, als een Bettine Vriesekoop die wilde 
afrekenen met haar 'Bakker'-complex, de coach die in haar 
jeugd zoveel invloed op haar heeft gehad. Vriesekoop, de 
beste Nederlandse tafeltennisspeelster aller tijden, blijkt in 
'Heimwee naar Peking' over schrijftalent te beschikken. Het 
boekje leest ook voor niet-sportliefhebbers heel aardig weg 
en geeft dan nog als extra een kijkje in de topsportkeuken 
van China. 

Bettine Vriesekoop, Nederlands, 128 pagina’s, Nijgh & van Ditmar  
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Effecten 

Datum: 29 september 2013. 
 
Dit is het tweede artikel in een serie van ..... 
Op dit moment weet ik nog niet hoeveel het er zullen 
worden. Het komt zoals het komt. 
 
Wat is nu de definitie van effect? In de tijd van 
computers, verwijs ik jullie naar 
http://nl.wikipedia.org/wiki/Spin_%28bal%29. Hier wordt 
gesproken over Topspin en Backspin, maar wat houdt 
dat nu eigenlijk in.  
 
Topspin 

=Turbulentie

A

B

C

 
Op punt A is de hoek van inval bijna hetzelfde als de 
hoek van uitval. Door de turbulentie onder de bal, zal de 
bal bij B een steilere kromme naar beneden maken. De 
bal graaft zich als het ware naar beneden. Op punt C zal 
de hoek van inval kleiner zijn dan de hoek van uitval. De 
grootte van de hoek van uitval is afhankelijk van de 
hoeveelheid effect, hoe meer effect hoe groter de hoek.  
Het bat gaat van beneden naar boven (hoeveelheid 
effect) en van achteren naar voren (snelheid / kracht). 
Door de bat ook nog een beetje schuiner neer te leggen 
(bovenkant naar voren), wordt de raaktijd langer, 
waardoor er ook meer effect gegenereerd wordt. 
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Backspin 

=Turbulentie

A
B

C

 
Op punt A is de hoek van inval bijna hetzelfde als de 
hoek van uitval. Door de turbulentie boven de bal, zal de 
bal bij B een vlakkere kromme naar beneden maken. 
Soms met het effect dat de bal gaat zweven (komt dus 
verder achter of misschien zelfs niet op de tafel). Op 
punt C zal de hoek van inval groter zijn dan de hoek van 
uitval. De grootte van de hoek van uitval is afhankelijk 
van de hoeveelheid effect, hoe meer effect hoe kleiner 
de hoek.  Soms lijkt het alsof het effect van de bal bij de 
stuit even stil staat, dit is dan ook het beste moment om 
een backspin aan te pakken (flip). Dit komt doordat het 
effect tegen de richting van de bal in is. Een backspin 
verliest dan ook meer effect dan een topspin. 
Het bat gaat van boven naar beneden (hoeveelheid 
effect) en van achteren naar voren (snelheid / kracht). 
Door de bat ook nog een schuiner neer te leggen 
(bovenkant naar achteren), wordt de raaktijd langer, 
waardoor ook meer effect gegeven kan worden. 
Tijdens het terugslaan van een bal met top- of backspin, 
blijft de uitwerking op de punten B en C hetzelfde. 
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Zijspin 
 

=Turbulentie

 
 
In principe blijft de top- of backspin effect bij een zijspin 
hetzelfde, helaas kan de bal niet alle kanten tegelijkertijd 
opdraaien, waardoor de top- of backspin iets inboet bij 
een zijspin. Algemene stelregel is, dat de bal op de 
ontvangende bat die kant opgaat als waar de hand, van 
degene die de opslag had, naar toe gaat. Dit geldt ook 
tijdens een rally. Let hier goed op !!!! 
 
Turbulentie / luchtzak 
 
Een bal die geslagen wordt met een voorwaarts effect 
(topspin), heeft aan de bovenkant meer weerstand dan 
aan de onderkant. Dit komt door het feit dat het effect 
tegen de richting van de bal in werkt (weerstand), met 
als gevolg dat er een turbulentie (gebrek aan lucht) 
onder de bal ontstaat. Hierdoor wordt de bal in de 
richting gedrukt waar minder weerstand is (de 
turbulentie). Hoe meer effect, hoe meer weerstand, hoe 
meer turbulentie, hoe sneller de bal naar beneden gaat 
(bij topspin). Het fladder effect bij een backspin wordt 
dan ook veroorzaakt door de combinatie van de 

  Pagina 41 / 51  
  



Delta Impuls Jaargang 2013-3 
 

aantrekkingskracht van de aarde en luchtzak aan de 
bovenkant van de bal (neiging om omhoog te gaan). 
 

Gooi richtinglucht

Weerstand

 
Contra 
 
Is contra dan geen effect? Ja en nee. In een contraslag 
beweeg je het bat een beetje naar boven, maar sterk 
naar voren. Hierdoor zal het balletje altijd een beetje 
topspin hebben. Maar dat is zo weinig, dat er eigenlijk 
geen luchtzak ontstaat. Hierdoor valt de bal, als het 
ware, schuin naar beneden, net als wanneer je een bal 
gooit. De bal maakt een normale kromming, dus niet 
versneld naar beneden, maar ook niet een beetje 
dragend naar boven. Als de bal op tafel komt schiet hij 
niet echt weg, maar wordt ook niet vertraagd, de 
snelheid blijft gelijk. Meest spelers gebruiken contra als 
basisslag. 
 
Loop 
 
Soms wordt er gesproken over een loop (engels voor 
herhaling of lus). Eigenlijk is een loop een topspin bal, 
maar met een hoge of verhoogde boog. Vaak wordt een 
loop gebruikt, wanneer de speler de bal niet meer goed 
kan spelen. Noem het een reddingsbal. Soms wordt een 
loop ook gebruikt om extra veel spin aan een bal te 
geven, maar weinig snelheid. Hierdoor gaat de bal 
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(relatief) langzaam  naar de tegenspeler, maar spuit al 
het ware van de tafel af. Ook zijspin ballen worden vaak 
met behulp van een loop, lastig gemaakt. De bal gaat 
dan langzaam naar de tegenspeler, maar gaat bij 
aanraking van de tafel, heel snel links of rechts. 
 
Variaties 
 
Door het bat sneller of langzamer te bewegen, meer of 
minder kracht te gebruiken, zal ook het effect op het 
balletje veranderen. Zo kun je twee maal achter elkaar 
een topspin bal slaan (snelheid) en daarna een contra 
bal (kracht). Door zoveel mogelijk variaties aan te 
brengen in snelheid en kracht, kun je je tegenspeler 
verwarren. Immers hij begon met blokken, maar de blok 
werkt niet bij een contra bal, deze zal hij moeten slaan, 
anders gaat de bal het net in. Bepaalde wisselingen zijn 
lastig, zoals het overschakelen van topspin naar 
backspin. Voordat je dit kunt, zul je redelijk wat ervaring 
moeten hebben (oefenen). 
 
Luister goed naar je trainer om het leren, maar gebruik 
daarna je fantasie om je tegenspeler te verwarren. 
 
Succes bij het trainen. 
Jan Zuur 
 
Trainer Senioren Delta-Impuls en Drachten 
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Arnoud en Sander tonen hun medailles, gewonnen op 
de kampioenschappen van Avereest in Dedemsvaart  

  

Oplossing ‘waar 
is de tafeltennis 
bal’: de bal zit 
onder nummer 1  
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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. J.W. de Vries 
2. S. Spoelstra 
3. E. Pengel 
4. J.H. de Jong 
5. A. van Gellekom 
6. P.H. Langen 
7. P. Bruining 
8. Pim v.d. Zwaag 
9. Arnoud Hofman 
10. ????10????? 
 
 
 
  

Wie wordt toch 
die nummer 

10???? 
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Functies & adressen  

Voorzitter:  
Jan Zuur 
Koningin Julianalaan 15 
8501HM Joure 
 

06-83676043 
voorzitter@delta-impuls.nl  
 

Secretaris en ledenadministratie: 
Pim van der Zwaag 
Anjelierstraat 8 
8441 EK Heerenveen 
 

06-49757739 
pzwaag@yahoo.com 

Penningmeester:  
Andries Nolles 
De Finne 9 
8501PA Joure 
 

06-16496949 
penningmeester@delta-
impuls.nl 

Trainingscoördinator:  
Peter Langen 
Rolklaver 2 
8446 CK Heerenveen 

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

  
Wedstrijdsecretaris 
senioren: 

Peter Langen 

  
Wedstrijdsecretaris 
jeugd: 

Peter Langen 

  
Accommodatie TTV 
Delta-Impuls 

Sporthal obs Schoterschans 
Van leeuwenhoekweg 2 
Oudeschoot 

  
Website:  
Jan Zuur info@delta-impuls.nl 
  
Sponsorcommissie: Jan Zuur 
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Vacature 
  
Materiaalbeheer en 
bestelling: 

Peter Langen   

  
Materiaalonderhoud: Henk de Haas             
  
Trainers: Peter Langen, Arnoud 

Hofman, Jan Zuur 
  
Jeugdcommissie:  
Arnoud Hofman pr@delta-impuls.nl 

06-21904939 
  
Vrijwilligers-coördinator: Vacature 
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Het nieuwe clubblad komt uit  
   In februari 2014. 

 
 
Daarom willen wij: 
 
- Dat alle stukken ingeleverd zijn voor 8 februari 2014.  
 
- Stukken die niet op tijd binnen zijn, worden niet meer 
geplaatst!!! 
 
LET OP!!! 
 
De stukken moeten worden aangeleverd als WORD-
document, stijl op standaard of lettertype op Ariel, grootte 
12. Geen andere stijlen gebruiken of lettertypen gebruiken. 
Dik, schreef of onderstreept is geen probleem. Plaatjes zijn 
ook welkom. 
Wij zijn anders namelijk veel tijd kwijt met het aanpassen 
van de documenten. 
  

Belangrijk!! 
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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 2013-03. Het 
blad verschijnt driemaal per jaar. Oplage 60 exemplaren. 
 
Het volgende nummer 2014-01 verschijnt in februari 
2014. Kopie verslagen moet u voor 8 februari 2014 
inleveren. Anders wordt het niet meer geplaatst in dat 
nummer. Website: http://www.delta-impuls.nl 

Redactie 

Arnoud Hofman, Rembrandtlaan 35, 8442 JC, 
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. 
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