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Van de voorzitter 

‘Kleine vereniging, grote resultaten’ had ik in ons vorig 
clubblad geschreven. Weer blijkt dit waar te zijn. Ons 
eerste team heeft zich gehandhaafd in de tweede 
noordelijke divisie, het tweede team promoveert naar de 
tweede klasse, het derde team promoveerde net niet 
naar de derde klasse, het vierde en vijfde team hebben 
zich net gehandhaafd. Lijkt mij een mooi resultaat. 
 
Iets waar wij niet zo goed in zijn is het leveren van 
kaderleden.  Volgens de statuten (staat op de site onder 
bestuur) van onze 
vereniging moet het 
bestuur uit vijf personen 
bestaan (artikel 9). Helaas 
krijgen wij het nog steeds 
niet voor elkaar om zelfs 
een bestuur van vier 
personen bij elkaar te 
krijgen. Dit is een 
probleem waar alleen 
jullie iets aan kunnen 
doen. Geef je op voor een 
bestuursfunctie zodat wij met ons allen het bestuur 
weer compleet kunnen maken! 
 
De gemeente blijft ook een handicap, ik ga er maar van 
uit dat ze hun best doen. Helaas is er wel een subsidie 
gesneuveld door de tekorten bij de gemeente, waardoor 
wij toch weer te maken krijgen met een klein gaatje. 
 
Voor het eerst hebben wij dit jaar de Friese veteranen 
kampioenschappen gehost onder der naam Open Delta 
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Veteranentoernooi 2014.  Mede dankzij Kosto Veninga is 
dit een groot succes geworden. De opkomst van 22 
spelers had iets beter 
gekund (maximaal 30), 
maar gezien ons eigen 
beperkte 
reclameactiviteiten toch 
nog alleszins 
respectabel. Zeker de 
drie spelers uit 
Hoogeveen was 
opvallend te noemen. 
Ook onze eigen 
vereniging was vertegenwoordigd met zeven spelers. 
Dat onze con collegae uit Drachten ook met acht 
spelers vertegenwoordigd waren, is ook prachtig te 
noemen. Volgend jaar weer? 
 
De clubkampioenschappen waren weer verschrikkelijk 
spannend. De voorronden waren al bijzonder te noemen, 
maar de Finale ronden waren in alle klassen om je 
vingers bij af te likken. Wie was ook al weer de 
clubkampioen van dit jaar? Zie elders in dit blad. 
 
Vrijdag 2 mei hebben wij weer de tweekamp met 
Drachten kunnen spelen. Weer een prachtig en 
spannend event. Bedankt Johan en Mariska voor het 
organiseren! Verderop in dit blad zal Johan nog meer 
vertellen over deze avond. 
 
Ik zie jullie 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 13-04-1987 
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Verslag tweekamp Drachten – Delta 
Impuls 

Op 2 mei was het zo ver. Op uitnodiging van Drachten 
kon de inmiddels vierde tweekamp worden gehouden. In 
een perfect geprepareerde zaal was er ruim de 
mogelijkheid om in te spelen. 
 
De opgestelde spelers waren: 
Team Delta-Impuls Drachten 

1 Arnoud, Sander, 
Andries en Danique 

Jornert, Wolfert, Uilke 
en Jaap 

2 Johan(O), Anne, 
Johan(V) en Jan(Z) 

Henk, Rene, Hillebrand 
en Rianne 

3 Peter, Sjoerd, Tjibbe 
en Arjan 

Jan, Nuas, Jan v.G en 
Eddy 

 
1E ronde: 
 
De eerste teams gingen gelijk op (9-9). Jornert en 
Wolfert pakten direct Danique en Andries aan en Jaap 
verloor maar nipt van Arnoud. 
Teams 2 gingen ook gelijk op (9-9) met een sterke Henk 
(3-0) tegen Johan V. Rianne werd direct voor de 
leeuwen gegooid tegen Jan(0-3), maar kon zich wel 
warm spelen. 
De derde teams van Drachten hadden een vliegende 
start (13-5). Peter en Arjan pakten nog wel de 5-4 winst 
op Nuas en Eddy, maar Sjoerd kwam beteuterd zijn 
formulier inleveren. Met Tjibbe verloor hij met 0-9 van de 
Jannen. 
 
Tussenstand na de 1E ronde: Drachten 31 – Delta 23. 
Drachten dus goed van start. 
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2E ronde: 
 
Teams 1 van Delta waren nu wat sterker (7-11). Danique 
speelde een ijzersterke ronde met winst op Wolfert (1-2) 
en Sander deed hetzelfde tegen Wolfert en Jaap (1-2). 
Andries ging onderuit tegen Jornert (3-0). Dat is 
tafeltennis. 
De tweede teams van Delta knalden er overheen(4-14). 
Anne was geweldig tegen Rene met winst (1-2), Jan 
pakte Henk(0-3). Johan O. ging taai langs Hillebrand (1-
2)en Rianne pakte een mooi punt tegen Johan V. 
Teams 3 van Drachten knalden er ook overheen (14-4). 
Peter redde de eer met winst (1-2) op lange Jan, maar 
Drachten won alle dubbels volledig en Nuas pakte 
Tjibbe(0-3). 
 
Tussenstand na de 2E ronde: Drachten 56 – Delta 52. 
Het gaat gelijk op. 
 
3E ronde: 
 
De eerste teams van Delta pakten een kleine 
overwinning (8-10). Bij Delta waren Arnoud en Sander 
op oorlogspad (0-9) tegen Wolfert en Jornert. Andries 
haalde een zwaar bevochten punt tegen Uilke (2-1). 
Danique had geen kans tegen Jaap. 
De tweede teams van Drachten boekten ook een kleine 
zege(10-8). Rene versloeg in een ijzersterk optreden Jan 
(3-0). Rianne snoepte Johan O. een punt af. Johan V. 
pakte de winst tegen Hillebrand (1-2), maar Henk pakte 
Anne (2-1). 
Teams 3 waren deze ronde eindelijk in evenwicht (9-9). 
Peter was erg sterk tegen Nuas (0-3), Tjibbe pakte lange 
Jan in(1-2) en Tjibbe speelde met Arjan een formidabele 
dubbelpartij (0-3) tegen lange Jan en Eddy. Delta werd 
wakker….. 
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Tussenstand na de 3E ronde: Drachten 83 – Delta 79. 
Alles nog in balans. 
 
4E ronde: 
 
De eerste teams gingen gelijk op (6-6). Jornert snoepte 
een punt af van Sander en Andries van Jaap. Wolfert 
beet in het zand tegen Arnoud en Danique in datzelfde 
zand tegen Uilke, met wel een laatste game van 11-10. 
Voor de tweede teams was er een lichte winst voor Delta 
(5-7). Johan O. pakte Henk in (1-2… yes) maar Rene 
heeft geen medelijden met Johan V.(3-0). Jan won nipt 
van Hillebrand (1-2). 
Bij de derde teams was Drachten sterk(8-4). Peter ging 
onderuit tegen Jan v. G. (3-0). Arjan won van lange Jan 
(1-2), maar Sjoerd en Tjibbe gingen nipt onderuit tegen 
Nuas en Eddy (beiden 2-1). 
 
Tussenstand na de 4E ronde: Drachten 102 – Delta 96. 
Drachten loopt iets uit. 
 
Eigenlijk was op dat moment de tweekamp nog in 
balans. Delta moest het in de finalerondes wel in zien te 
halen. Op basis van de behaalde punten in de 
voorrondes stelde Mariska de finalewedstrijden samen, 
te beginnen met: 
 
Dubbelspel finaleronde: 
 
Bij de eerste teams was er een sensationele winst voor 
Drachten (5-1). Jornert en Jaap wonnen ongekend van 
Arnoud en Sander (2-1) en Uilke en Wolfert waren te 
sterk voor Danique en Andries (3-0). 
De tweede teams van Delta boekten een kleine zege (2-
4). De Johannen wonnen van vader en dochter Komrij 
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(Hillebrand en Rianne) met 0-3. Rene en Henk pakten 
een nipte winst tegen Jan en Anne (2-1). 
Teams drie van Drachten wonnen met 5-1. Eddy en 
lange Jan gingen voluit tegen Tjibbe en Sjoerd (3-0). Jan 
v.G. en Nuas boekten een zege op Peter en Arjan (2-1). 
 
Tussenstand na dubbelspel finaleronde: Drachten 114 – 
Delta 102. Drachten loopt uit. 
 
Finaleronde voor de als 3E  en 4E  geplaatste spelers: 
De eerste teams van Drachten gingen nu echt voor goud 
(6-0) Er was voor Danique en Andries geen houden aan 
tegen Uilke en Wolfert. Zij sneuvelden in het harnas. 
Ook bij de tweede teams ging men voor goud, alleen 
deed nu Delta dat (0-6). Hillebrand ging er op met boter 
en suiker tegen Johan O. (0-3) en Rianne had geen kans 
tegen een sterke Johan V. (0-3). 
De derde teams van Drachten deden vrolijk mee (6-0). 
Eddy en lange Jan waren duidelijk te sterk voor Tjibbe 
en Sjoerd (3-0). 
 
Tussenstand na ¾ finales: Drachten 126 – Delta 108. 
Drachten gaat voor goud. 
 
Mission impossible voor Delta, vanaf nu moest alles 
gewonnen worden. 
 
Finaleronde voor de als 1e en 2e geplaatste spelers: 
De eerste teams van Delta bleken hier te sterk (0-6). 
Arnoud en Sander haalden nog een keer uit tegen 
Jornert en Jaap. 
Teams 2 van Drachten waren net zo sterk(6-0). Jan en 
Anne hadden geen antwoord meer op de ontketende 
Rene en Henk. 
Drachten 3 rondde het af(5-1). Alleen Peter redde de eer 
met een punt tegen Jan v. G.(2-1), maar 
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Arjan kreeg klop van Nuas (3-0). 
 
Eindstand tweekamp 2014: Drachten 137 – Delta Impuls 
Heerenveen 115. 
 
De beker ging naar Drachten en het tweekamp is nu in 
evenwicht (2-2). 
 
De tweekamp had weer een geweldige strijd opgeleverd 
en de individuele prijzen konden worden uitgereikt. De 
tweekamp-leider verraste de speler en speelsters met de 
“minste punten in hun klasse” met een onooglijk klein 
prulbekertje en een stoffer en blik. Het oogmerk van de 
tweekamp-leider is dat Danique en Rianne thuiskomen, 
stoffer en blik in de hoek gooien, “die rot Johan” zeggen 
en volgend jaar ijzersterk terugkomen. Dat zal ze niet 
weer gebeuren. Sjoerd zal me dat blik nog wel eens naar 
mijn hoofd gooien… 
 
De bronzen standaards waren voor de winnaars van de 
kleine finale (3E geplaatsten). Voor Drachten 
Uilke en Eddy en Johan O. voor Delta. De zilveren 
standaards kregen de verliezend finalisten: Jan en Peter 
voor Delta en Jornert voor Drachten. De gouden 
standaard met prijsje gingen naar Jan.v.G en de 
wederom ijzersterke Rene van Drachten. Bij de eerste 
teams was deze voor Arnoud die daarmee de sterkste 
speler werd van de tweekamp. 
 
Mariska, die een geweldige steun was bij de tweekamp-
begeleiding (het is toch wel een ingewikkeld 
systeem), kreeg de gouden standaard mee als 
herinnering. Jaap bedankte de tweekamp-leiding met 
een presentje en sprak de hoop uit volgend jaar weer 
een bezoek te mogen brengen aan Oudeschoot 
(Heerenveen). Die Drachtenaren hebben er zin in. 
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Nog even dit. Voorafgaand aan de tweekamp verzocht ik 
Jaap de beker in te leveren. Maar… die was zoek! Na 
veel speurwerk bleek Hillebrand hem in het bezit te 
hebben. Het gerucht gaat nu dat Hillebrand dat ding een 
jaar lang op zijn nachtkastje had staan om daar telkens 
voor het slapen gaan 
verlekkerd naar te kijken. Toen ik dat door had bedacht 
ik dat, om Drachten te verslaan, we in ieder geval 
Hillebrand eronder moesten houden. Die man is er 
gewoon te gek op, die beker. Dus een speciaal 
trainingskamp gehouden en getergd aan tafel. Ik heb 
hem totaal verslagen (5 uit 6), maar die Drachtenaren 
vangen dat gewoon op… schakelen een tandje bij. Ik ga 
nu crisisberaad houden met alle Delta Impulsers… staat 
dat ding weer op zijn nachtkastje! 
 
Ik wens u allen een prettige zomerstop en hopelijk tot 
ziens in 2015. 

 
Johan Ooms  
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Dubbelpartners Michelle en Owen in actie 
 

 
Gertjan en Bowe dubbelen in de (mini)competitie in 
Oudega 
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Tabellen Christine 

Jeugdlid Christine heeft, aan de hand van bijna (uw 
redacteur maakte één briefje zoek, sorry daarvoor…) 
alle wedstrijdbriefjes van het eerste jeugdteam, 
verschillende statistieken uitgewerkt. Erg leuk om op 
deze manier eens wat uitgebreider naar het afgelopen 
seizoen te kijken. 
 
De volgende tabellen geven aan in hoeveel games elke 
thuis en uitwedstrijd door ons gespeeld zijn. Deze 
tabellen sluiten dus wel aan op de tabel met hoeveel 
sets er gespeeld zijn door het jeugdteam, maar deze 
tabellen geven wel meer aan hoe die sets verdeeld zijn 
over de wedstrijden. Natuurlijk kun je uit deze tabellen 
ook zien of er verschil zit in hoeveel games je speelt in 
een wedstrijd. 
 
 
      Danique Luc Arnt Christine 
Thuiswedstrijden:     
Aantal games: 3 3 4 3 
 4 3 4 4 
 5 3 5 5 
  3 3 5 
  3 5 4 
  3 5 4 
  3 4 4 
  3 3 5 
  3  4 
  3  4 
  5  5 
Totaal: 12 35 33 47 
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 Danique Luc Arnt Christine 
Aantal 
games met 
standen 
boven de 
10 

5 7 16 23 

Aantal 
behaalde 
winsten 

1 1 7 11 

Stand  5-1 7-1 16-7 23-11 
 
 
Ook bij de bovenstaande tabel heb ik gebruik gemaakt 
van de briefjes die ik had, dus negen stuks. Hierin kun je 
zien dat ikzelf de meeste standen heb gemaakt die 
boven de 10 uitkwamen. 
 

Uitwedstrijden:     
Aantal games: 4 3 3 5 
 3 3 5 4 
 3 3 3 5 
 3 3 3 5 
 3 3 5 5 
 4 4 3 5 
   4 5 
   5 5 
   4 5 
   3 5 
   4 3 
   3 4 
   5  
   5  
   4  
     
Totaal: 20 19 54 56 
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Danique Luc Arnt Christine 
Punten 
voor: 

Punten 
voor: 

Punten 
voor: 

Punten 
voor: 

    
12 11 14 10 
10 11 10 13 
19 12 10 13 
10 10 14 12 
10 12 12 12 
 11 10 15 
 10 12 10 
  11 13 
  14 12 
  13 10 
  10 12 
  12 10 
  11 10 
  12 15 
  13 13 
  11 12 
   10 
   12 
   12 
   13 
   10 
   10 
   12 
    
Totaal: 
61 

Totaal: 
77 

Totaal: 
189 

Totaal: 
271 
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 Danique Luc Arnt Christine 
Standen: 61-67 77-87 189-193 271-273 
 
 

Danique Luc Arnt Christine 
Punten 
tegen: 

Punten 
tegen: 

Punten 
tegen: 

Punten 
tegen: 

    
10 13 16 12 
12 13 12 11 
21 14 12 15 
12 12 12 10 
12 10 10 14 
 13 12 13 
 12 10 12 
  13 11 
  12 10 
  11 12 
  12 10 
  10 12 
  13 12 
  14 13 
  11 11 
  13 14 
   12 
   10 
   10 
   15 
   12 
   12 
   10 
    
Totaal: 
67 

Totaal: 
87 

Totaal: 
193 

Totaal: 
273 
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Deze tabel heb ik gemaakt nadat alle 10 wedstrijden 
gespeeld waren. Ik was mij aan het vervelen en toen 
ging ik de standen van de wedstrijden die ik op een 
competitiebriefje had staan opschrijven op papier. Ik 
miste 1 briefje, maar ik heb op noord.nttb.nl gezocht. 
Vandaar het vakje overig, die geven aan hoeveel 
wedstrijden ik, Luc en Danique van die wedstrijd nog 
gewonnen hebben en ook van de dubbel. Dit was de 
thuiswedstrijd tegen Actief uit Eelde. Van deze wedstrijd 
weet ik dus ook niet hoe de winsten en verliezen 
behaald zijn en dan bedoel ik in hoeveel games, maar dit 
maakt verder niet heel veel uit. 
  
Het beeld is natuurlijk niet helemaal een eerlijk overzicht, 
omdat ik de standen van de games er niet in heb 

 Danique Luc Arnt Christine Dubbel 
5-setters 1 2 8 13 4 
Winsten 1 0 3 6 2 
Stand 1-1 2-0 8-3 13-6 4-2 

      
4- setters 3 1 7 8 4 
Winsten 2 0 5 2 3 
Stand 3-2 1-0 7-5 8-2 4-3 

      
3-setters 5 14 8 2 1 
Winsten 3 0 6 0 1 
Stand 5-3 14-0 8-6 2-0 1-1 

      
Overig 

(+winst) 
+3 +1  +1 +1 

Aantal 
gespeelde 
wedstrijden 

Enkel -12 
wdstr. 

Dubbel -3 
wdstr. 

Enkel 
-20   

wdstr. 
Dubbel 

-0 
wdstr. 

Enkel  
-23 

wdstr. 
Dubbel 

-7 
wdstr. 

Enkel -26 
wdstr. 

Dubbel -8 
wdstr. 
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verwerkt, dit zou de tabel onoverzichtelijk maken en dan 
zou ik er veel tijd in moeten steken. Door deze uitslagen 
hier niet in te verwerken kun je dus een eigen invulling 
geven aan de gespeelde wedstrijden of je trekt er leuke 
conclusies uit. 
 
Waarom het niet helemaal eerlijk is?  
Het kan dus net zo goed zijn dat je een 3-setter verliest, 
maar dat je de wedstrijd heel goed speelde, maar dat de 
ander toch net iets te sterk was of begon te spelen met 
gemene balletjes of de standen kwamen allemaal boven 
de 10 uit. Bij een vijfsetter kun je bijvoorbeeld de pech 
hebben dat je de wedstrijd goed hebt gespeeld, maar dat 
je het laatste balletje, of laatste 2 via net kreeg of op het 
randje van de tafel. Één voorbeeld van zo’n wedstrijd die 
ik mij nu nog kan herinneren en die ik ook weer voor de 
geest kan halen door de standen. 
  
Ik speelde uit tegen actief een 3-setter en die verloor ik. 
Je kunt hieruit niet zien of het alle 3 games 11-0 was of 
hogere standen. Ik speelde deze wedstrijd wel redelijk, 
de eerste game verlies ik met 15-13, de tweede game 
wordt het 12-10 in het voordeel van de tegenstander en 
de derde game verlies ik met 11-8.  
 
Of nog een ander voorbeeld:  
Arnt speelde een 5-setter en ook hij verloor deze 
wedstrijd. Met in de laatste game een 13-11 stand, wat 
was hierbij aan de hand? 
Arnt kreeg bij de laatste bal en balletje die net over het 
net ging via net, dit was dus een stand die vervelend 
was. 
  
Deze voorbeelden komen uit de op één na laatste 
wedstrijd van dit competitieseizoen, ik maakte een opzet 
van de tabel nadat die wedstrijd gespeeld was, daarom 
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kon ik me die goed herinneren. Deze wedstrijd was 
tegen Actief en het is een zeer grote kans dat die 
kampioen worden, dus dat wij nog een goed 
tafeltennisspel lieten zien was al een troost van het toch 
wel dikke verlies dat wij hebben geleden, maar goed,  
dat hoort er ook bij. 
 
 
 Danique Luc Arnt Christine 

1e 
wedstrijd: 

    

Aantal 
winsten: 

4 1 5 3 

2de 
wedstrijd: 

    

Aantal 
winsten: 

3 0 5 5 

3de 
wedstrijd: 

    

Aantal 
winsten: 

2 0 4 1 

 
 
Deze tabel geeft aan tijdens welke wedstrijd je de 
meeste punten weet te behalen. Dit is natuurlijk niet een 
zeer eerlijk beeld, omdat het ook aan de tegenstander 
ligt. Als je bijvoorbeeld je eerste wedstrijd tegen een hele 
sterke tegenstander moet en daarom verlies je die, 
terwijl je derde tegen een makkelijke tegenstander is en 
die versla je dan wel. Je krijgt dus wel een idee, maar 
toch kun je het niet goed vergelijken met elkaar. 
 
 
Christine 
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Clubkampioenschappen jeugd 2014 

Senioren 
 
Deze werden op vrijdagavond gehouden. Men begon om 
19.00 uur. Thuis heeft Bailey de uitslagen verscheurd… 
gelukkig schreef Johan een mooi verslag elders in dit 
clubblad. 
 
Jeugd 2014 
 
Op zaterdag begon de jeugd om 11.00 uur. Bij de 
clubkampioenschappen voor de jeugd waren twaalf 
spelers en speelsters op komen dagen. Zij speelden in 
drie poultjes van vier. De drie vergevorderde spelers 
speelden in de poule met hun verkeerde hand. Dit waren 
Danique, Christine en Arnt. Dit was gewoon voor de lol. 
Hierna begon het echte spel. 
 
Christine, Danique en Arnt speelden om de beker. Zij 
moesten vier sets winnen. 
 
Danique won van Arnt met 4-1: 11-8, 4-11, 11-2,
     11-5, 11-4   
 
Arnt won van Christine met 4-3: 11-6, 7-11, 9-11,
     11-5, 11-4, 8-11,
     11-5  
 
Danique tegen Christine werd 4-2: 11-8, 4-11, 11-4,
     6-11, 12-10, 11-5
   
 
Danique is voor de tweede keer clubkampioen. 
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Voor de andere spelers en speelsters werd een 9-kamp 
gespeeld. Het ging het hier om twee gewonnen sets. 
Jankelien had een vriendinnetje meegenomen. De 36 
partijen werden bijna allemaal in twee sets gespeeld. Er 
waren maar vijf drie-setters. Jantal, het vriendinnetje van 
Jankelien, werd laatste. Geen schande voor iemand die 
nog nooit getraind heeft. Gertjan versloeg Mark in de 
laatste wedstrijd en werd hierdoor zonder een wedstrijd 
te verliezen eerste. Mark werd tweede. 
 
De uitslag: 
1 Gertjan: 8 punten  6 Fimme: 3 
2 Mark: 7    7 Tom:  2 
3 Bowe: 6   8 Jankelien: 1 
4 Michelle: 5   9 Jantal: 0 
5 Marijn: 4 
 
Bowling 
 
Na deze uitslag trokken deze spelers naar het 
bowlingcentrum voor een nieuwe uitdaging: bewijzen dat 
zij kunnen bowlen. De hekjes gingen omhoog en dan… 
gooien maar. In één keer naar de kegels gooien was 
bijna voor iedereen te moeilijk. Men raakte soms wel drie 
of vier keer de hekjes aan beide zijden. Mark wist nu wel 
eerste te worden, Gertjan pakte de tweede plek en 
Christine maakte het podium compleet als goede derde. 

Hierna werd er even uitgerust 
voor men de patat met 
frikadellen kon aanvallen. De 
dag werd afgesloten met een 
waterijsje en om 18.30 uur 
konden de ouders de 
kinderen ophalen. 

 
Peter 
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Een prachtige cartoon, gemaakt door Arnt. Rarara, wie is 
dit (hint: Steenwijk)… 
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Clubkampioenschappen senioren 2014 

Dit jaar werden op 21 februari de 
clubkampioenschappen gespeeld waaraan ook een 
aantal spelers van andere clubs – die bij Jan Zuur 
trainen – mochten deelnemen. We konden dan ook met 
20 spelers van start gaan. 
 
Traditioneel worden in de voorrondes allerlei 
verschillende speelsterktes aan elkaar gekoppeld 
waarna er een schifting plaatsvindt richting de tweede 
ronde. 
 
In de eerste ronde: 
Poule A : Arnoud en Andries 1 en 2  
Poule B:  Sander 1 en na een heel ingewikkelde 
berekening Joost 2 (Joost, Henk en Jan Zwier 
versloegen elkaar onderling en hadden slechts 1 punt) 
Poule C: Jan Ale en Hillebrand 1 en 2 (Hillebrand 
speelde ijzersterk tegen Jan met de standen 14-12 en 
10-12) 
Poule D: Eelke en Johan Ooms 1 en 2 
Poule E: Danique en Johan Veldhuis 1 en 2  
 
Deze spelers en speelster plaatsten zich voor de eerste 
twee hoofdpoules. 
 
Voor de 3e hoofdpoule plaatsten Arnt, Christine, 
Benjamin, Henk en Arjan zich. De kampioen van deze 
poule werd Christine (4 uit 4), mede door een knappe 
overwinning op Henk (nog steeds een van de sterkste 4e 
klassers van Noord Nederland). 
Henk pakte de 2e prijs (3 uit 4) en Arnt was de goede 3e. 
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Voor de 4e hoofdpoule  plaatsten Anne, Tjibbe, Reino, 
Jan Zwier en Kosto zich. Reino, een zeer gedegen 
verdediger maar ook aanvaller (die combinatie zie je niet 
zo vaak) bleef iedereen de baas; (4 uit 4). Goed voor de 

1e prijs. Vooral de 
partij tegen Jan 
Zwier was 
spectaculair. Jan 
stond ver voor in de 
3e game, maar 
legde toch het 
loodje. Dat 
negatieve 
kunststukje 

herhaalde hij tegen Kosto die daardoor, hoewel 
geblesseerd, een prima tweede plek in de wacht sleepte 
(3 uit 4). Mijn teamgenoot Anne gaf mijn teamgenoot Jan 
Zwier een ontluisterend pak slaag (11-3 en 11-7) en 
werd daarmee de goede 3e (2 uit 4). Na op mijn 
schouder te hebben uitgehuild heeft Jan dacht ik nog 
een kroegje opgezocht. Ik heb al een poosje niets meer 
van hem vernomen…) 
 
De clubkampioenschappen werden zoals gezegd 
uitgevochten in 2 hoofdpoules.  
 
In poule A waren Arnoud, Hillebrand, Danique, Eelke en 
Joost ingedeeld. De krachtsverschillen waren duidelijk. 
Arnoud werd soeverein 1e en Eelke pakte de 2e plaats. 
Joost, enigszins hersteld van de matige voorronde, kon 
maar met heel veel moeite van Hillebrand winnen ( 7-
11,12-10 en 12-14) en werd daardoor nipt 3e. Danique 
mocht ervaring op doen met al die toppers. Voor haar dit 
keer geen prijs. 
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In poule B waren Jan Ale, Andries, Johan Veldhuis, 
Sander en Johan Ooms ingedeeld. Ook hier waren de 
krachtsverschillen duidelijk. In tegenstelling tot vorig jaar 
toen Jan van nagenoeg iedereen verloor, was duidelijk 
te zien dat hij in de noordelijke divisie weer helemaal in 
zijn element is. Hij was scherp en moest alleen het hoofd 
buigen voor Sander. Sander 1, Jan Ale 2 en op 
wonderbaarlijke wijze Johan Ooms 3. Een gewonnen 
game van Andries en volle winst tegen Johan Veldhuis 
deed de rekenmeesters tot die conclusie komen. Andries 
speelde nog wel een sterke partij tegen Jan Ale en is 
duidelijk in zijn element als hij tegen toppers moet 
spelen. 
 
De halve finales brachten derhalve Arnoud tegen Jan 
Ale en Sander tegen Eelke. Twee prachtige wedstrijden 
waarin zowel Jan Ale als Eelke zich bij een achterstand 
van 2 games terug vochten in de wedstrijd. Uiteindelijk 
trokken Arnoud en Sander aan het langste eind. Dat zou 
leiden tot een spetterende finale. Arnoud, ijzersterk 

opgestart in de noordelijke 
divisie was weliswaar lichtelijk 
favoriet, maar Sander drong 
hem zijn spel op en won 
prompt de 1e game (7-11). 
Arnoud – wakker geworden – 
schakelde een tandje bij en 
ging volledig zijn eigen spel 
spelen. Uiterst gecontroleerde 
services, directe aanvallen op 
de tweede bal en uitgekiend 
wegblokken van de felle 
aanvallen van Sander, 
inmiddels zijn handelsmerk. 

Sander bleef dichtbij (11-9,11-9), maar moest definitief 
buigen in de 4e game (11-6). 
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Arnoud, de clubkampioen van 2014! 
 
Al met al een geslaagd toernooi. 
 
Wel wil ik de organisatoren erop wijzen dat onze 2e en 3e 
klassers, die zich voor de twee hoofdfinale poules 
plaatsen, geen reële kans maken op het behalen van 
een prijs. Daarvoor is het krachtsverschil te groot. 
Misschien is het een idee om in de noordelijke divisie-
sector nog wat spelers te strikken voor een betere 
indeling? 
 
Johan Ooms 
 
 

 
De kampioenen op de foto, met van links naar rechts: 
Kosto, Reino, Arnoud, Sander, Henk en Christine 
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Even voorstellen senioren... 
 

 
 
 
Mijn naam is: Tjibbe-Johannes van der Ende 
 
Geboortedatum en/of leeftijd: 06/09/1994, dus 19 jaar 
 
Woonplaats: Gersloot 
 
Verliefd/verloofd/ getrouwd: Geen van drie 
 
School/beroep: Friesland College, ik werk naast school 
als freelance web en applicatie developer 
 
Waarom heb je voor dit beroep gekozen?: Ik vind 
eigenlijk alle soorten van techniek interessant maar ben 
voor computer gegaan, omdat je het overal om je heen 
ziet in het dagelijks leven, iets maken wat mensen vaak 
gebruiken vind ik het leukste om te doen. 
 
Hobby’s: Natuurlijk tafeltennis ook als hobby, naast 
tafeltennis doe ik ook graag aan tennis en voetbal ik 
soms, veder lees ik vrij veel boeken in mijn vrije tijd en 
klus ik dus ook graag bij door wat aan apps te knutselen 
op mijn computer. 
 
Lievelingseten: Pizza 
 
Lievelingsdier: Hond, we hebben zelf twee honden, ik 
vind honden erg lieve en trouwe dieren. 
 
Favo vakantieland: Frankrijk heb ik altijd al een mooi 
land gevonden. 
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Competitie? Zo ja, in welk team?: 5de klasse (Delta 
impuls 5). 
 
Waarom heb je voor tafeltennis gekozen?: 
5 jaar geleden heb ik ook al twee jaar gespeeld en ik 
vond het altijd erg leuk, 
daarom ben ik er nu ook 
weer opgegaan. 
 
Met welke bekende 
Nederlander zou je nog 
wel eens een 
beschuitje willen eten?: 
Ik zou niet echt een 
voorkeur hebben 
aangezien ik het niet zo 
op BN'ers heb, maar als ik toch een keuze zou moeten 
maken zou ik voor de meest voor de hand liggende 
keuze gaan en wel eens een beschuitje met Doutzen 
Kroes willen eten. 
 
Wat heb je het liefst: 
- backhand / forehand: Het liefst backhand, mijn 
forehand is niet zo vast. 
- aanvallen / verdedigen: Aanvallen 
- uit of thuis wedstrijd: Thuis  
- bier voor of na de wedstrijd: Na 
- winnen of verliezen: Winnen 
 
Wil je nog wat kwijt aan alle trouwe lezers?: 
Ik vind het super leuk dat ik weer op tafeltennis zit en 
voel me weer helemaal thuis bij de club en ik hoop dat ik 
iedereen weer zie op de trainingsavonden! 
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Het derde team vet tweede                    
Jan aan het spit 

De voorjaarscompetitie zit erop en het 3e team kan terug 
zien op een sterk optreden. In een kleine poule van 5 
teams begon voor ons de competitie in Dokkum tegen 
de gedegradeerde 3e klassers. Direct met een absolute 
finale wedstrijd. Competities worden vaak beslist door 
enkele punten en net die avond kwamen wij die tekort. 
Jan redde de eer met een punt (bijna had hij ook Corrie 
te pakken) en het dubbel werd gewonnen. De 
uiteindelijke 8-2 nederlaag kwamen we nooit meer te 
boven. Dokkum 4 werd uiteindelijk dik kampioen, met 
twee spelers op 100%. Niemand kwam in de buurt. 
 
Christine, alleen inzetbaar bij de thuiswedstrijden, 
speelde sterk met twee winstpartijen tegen Griffioen en 
Yos. Tegen het ijzersterke Dokkum wist zij van de 
sterkste speelster een game af te snoepen. 
Verliespartijen willen haar wel eens opspelen, maar die 
horen er gewoon bij… that’s all-in the game. Zij is een 
speelster die goed traint, zichzelf altijd wil verbeteren en 
dan komt winnen vanzelf. Christine: 9 gespeeld, 5 
gewonnen en dus 56%. 
 
Nadat Anne en Jan bij ons veteranentoernooi met 2 
prachtige bekers naar huis gingen en zij traditioneel 
hoger in de ranking spelen, was ik het dit keer spuug zat. 
Ik deelde ze mede dat ik het plan had opgevat dit 
voorjaar als hoogste in ranking te eindigen. De beuk 
erin. 
 
Om maar direct met de deur in huis te vallen… Anne 
vond dat geen strak plan en speelde na de afstraffing bij 
Dokkum de sterren van de hemel. Ik tel vijf 100% 
wedstrijden. Er was geen houden aan. 
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Zijn “Perfect Game” was thuis tegen de 1e man van 
Bergum. Anne speelt op zijn backhand met een 
omgekeerde forehand. Het is net of hij dan met zijn rug 
naar de tafel staat en blind achterover smasht. Hij las de 
snelle ballen perfect en bracht de tegenstander tot 
wanhoop. Elke bal was raak 
(daar gaat mijn ranking winst). Anne werd glorieus 3e in 
de ranking. Anne: 21 gespeeld, 17 gewonnen en dus 
81% (waarschijnlijk behaagt het de bond weer hem toe 
te rusten met een F-licentie, moet je je maar niet zo 
uitsloven…). 
 
Jan vond het ook geen strak plan. Hij redde onze eer uit 
tegen Dokkum en grossierde in 2 punten per  
wedstrijd. Toch zagen we hem iets te vaak in die 
karakteristieke houding; batje op tafel, zelf voorover 
leunend en kreunend: ”Jan. Toe nou…” Een te maken 
bal mis, het moest verboden worden… Bergum uit werd 
zijn Waterloo (1 uit 3) en Els van Griffioen voltrok het 
vonnis. Jan: 24 gespeeld, 14 gewonnen en dus 58 %. 
Goed voor een denkbeeldige rondedans van Anne en 
Johan. Eindelijk die man eronder gespeeld. Dat werd wel 
eens tijd! 
 
Johan, met zijn ranking-dreigement, stond met zijn mond 
vol tanden in Dokkum; 0 uit 3. Tot overmaat van ramp 
stond Dokkum (net als bij Jan) twee keer op zijn menu. 
Hij moest alleen nog maar finales spelen om hoog te 
eindigen en deed dat ook tegen Frans en Corrie van 
Dokkum. Onderweg naar winst bereikte hij het verlies. 
Einde oefening. Nog één keer alles uit de kast tegen de 
eerste man van Bergum. Alles op tafel. Het maakt niet 
uit hoe en desnoods tot voorbij middernacht. Winnen. 
Johan: 18 gespeeld, 11 gewonnen en dus 61%. YES! 
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Memorabel is nog het sterke dubbelspel van Anne en 
Jan die op 1 wedstrijd na alles wonnen. Als arme 
aanvoerder kon ik mijzelf voor dat mooie onderdeel met 
goed fatsoen niet meer opstellen. Ik overweeg 
contributieverlaging aan te vragen… 
 
Dokkum 1e met 66 punten. Delta (VET) 2e met 53 punten 
en Bergum 3e met 29 punten. 
 
Er valt met ons niet te spotten! 
Van een trotse aanvoerder: Johan. 

 

  
TTV Delta Impuls op YouTube:

 
http://www.youtube.com/user/TTVDeltaImpuls 
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Danique van den Berg pakt brons met 
gouden randje 

Zaterdag 3 mei werd er in Klazienaveen een 
tafeltennistoernooi georganiseerd, speciaal voor alle 
meisjes van de afdeling noord. Namens TTV Delta 
Impuls uit Heerenveen speelde Danique van den Berg 
een acht-kamp (zeven wedstrijden) in de A-categorie. Zij 
ging flitsend van start en verloor pas in ronde zes haar 
eerste en enige wedstrijd. Aan het einde van de middag 
stonden er drie meiden met zes punten gedeeld eerste. 
Het tellen van games bood geen uitkomst (ook gelijk) en 
dus ging men over tot het tellen van de gemaakte 
punten. Die punten bleken uiteindelijk goed voor de 
bronzen beker. Gezien het goede optreden en de 
gedeelde eerste plaats mocht Danique na afloop dan 
ook spreken van 'brons met een gouden rand.' 
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Gertjan staat op matchpoint en krijgt de kans om een 
wedstrijd in de minicompetitie te winnen. Zorg er voor 
dat zijn tegenstander niet terug kan komen door te raden 
onder welk nummer de bal verstopt zit… 1, 2, 3 , 4 of 5? 
Kijk achterin het clubblad om het juiste nummer vinden! 

Waar is de 
tafeltennis 

bal? 
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Mijn naam is: Mark Hankel. 

Leeftijd: 11 jaar. 

Woonplaats: Joure. 

School/opleiding: St. Mattheüs.  

Klas: Groep 7A. 

Hobby’s: Tafeltennis, voetbal en tennis. 

Lievelingseten: Patat met pindasaus. 

Even voorstellen: 
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Lievelingsdier: Naakte molrat (na enig onderzoek 
blijken zij te leven in Afrika. Voornamelijk in Kenia, 
Ethiopië en Somalië. Je kunt ze ook in Nederland 
vinden, maar dan wel in de dierentuin). 

Favoriete vakantieland: Frankrijk, omdat het er warm 
is. 

Competitie: Niet met tafeltennis, wel met voetbal. 

Waarom heb je voor tafeltennis gekozen: Omdat het 
een leuke sport is. 

Wat wil je later worden: Dat weet ik nog niet. 

Wat wil je nog kwijt: Ik wil kwijt dat ik het antwoord niet 
weet, maar dit is toch een soort van antwoord. 

 

 

 

 

 

 

ROSEMA SPORTPRIJZEN 

Kievietstraat 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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De minicompetitie 

De mini competitie was heel leuk want de eerste 
wedstrijd had ik alles gewonnen.  
Maar het werd steeds moeilijker want de tegenstanders 
werden ook steeds beter.  
Maar dat was ook wel leuk. 
Bij het toernooi van de mini competitie had ik in de poule 
alles gewonnen met 3-0. 
En in de halve finale werd het wel moeilijk maar die heb 
ik ook met 3-0 gewonnen. 
Dus ik stond in de finale. 
Die was echt heel moeilijk we waren ongeveer even 
goed maar op het laatst had ik nog een paar punten 
nodig en ik kreeg ze ook hij maakte twee foute opslagen 
en toen had ik gewonnen met 3-2 en nu heb ik een leuke 
grote medaille. 
Dus alles was leuk. 
 
Gr. Bowe 

Het eindtoernooi van de minicompetitie 

Hallo ik ben Owen Bos, 
 
Ik ben tien jaar en ik tafeltennis nu al een half  jaar bij de 
Griffioen in Wolvega. 
 
Ik deed mee aan een mini competitie en ik zat bij Delta 
Impuls in het team met Bowe en Michelle. Bij dit toernooi 
werd team Delta Impuls  4de .  
 
Afgelopen week was het afsluitend toernooi in 
Leeuwarden. De halve finale vond ik het spannendste, 
want ik moest tegen een jongen uit Dokkum, die heeft 
met 3-1 van mij gewonnen. 
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De finale vond ik ook spannend, het stond 2-2, 
uiteindelijk bij 14-13 voor Bowe scoorde hij nog een punt 
en had hij gewonnen.  Bowe  werd 1ste  en een jongen 
uit Dokkum 2de . 
 
Ik werd zelf 3de  en op het laatste kreeg iedereen een 
certificaat, het bewijs dat je mee hebt gedaan. 
 
Het was een hele leuke competitie! 
 
Groetjes Owen Bos 

Vissen 

Ik ging met de klas vissen en dat was heel leuk. 
Het was tenminste lekker stil. 
Ik heb 4 vissen gevangen en het was lekker mooi weer. 
Morgen hebben we Koningsspelen en ik heb daar wel 
zin in. 
In de vakantie ga ik naar mijn oma toe en verder ga ik 
niks doen. 
Doei, en een fijne vakantie! 
 
Michelle 
 

 
Michelle maakte deze tekening met daarop de vier 
gevangen vissen 
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Sterk toernooi voorjaar 2014             
Panda = prijs 

Dollard toernooi 
 
Anne en Jan wonnen vorig jaar dit toernooi in hun klasse 
en Johan deed datzelfde het jaar daarvoor. Voor Anne 
en Johan (dit keer samen), moesten er dus 
mogelijkheden liggen om hun titel te verdedigen. In dit 
team-toernooi speel je verplicht 3 games per wedstrijd 
en per koppel 15 games die dus 15 punten kunnen 
opleveren. Koud aan tafel werden beiden in de eerste 
wedstrijd geveegd; 12-3 verlies. Daar gaat ons toernooi. 
In één klap om zeep geholpen. Ik zei tegen Anne: “laten 
we verder maar met de Olympische gedachte spelen. 
Net zoals dat bobslee team uit Jamaica die aan de 
winterspelen deelnamen na in de zomer getraind te 
hebben in de badkuip. Dat gaat hem niet worden.” 
 
Toen we weer wat kleur kregen op de wangen begonnen 
we allengs potjes te winnen. Het dubbel begon te lopen. 
Jamaica kreeg er zin in. Licht aan de horizon. Punt voor 
punt en gaan met die banaan… Inmiddels 17.30u, 
finalekamp. We hadden beiden geen idee hoe we ervoor 
stonden en wat voor uitslag we moesten maken. Dan 
maar op standje ”alles als finale spelen.” De 
dieselmotoren waren warmgelopen. Het spel was op de 
wagen. De taaie krijger komt in je boven. PEC tegen 
Ajax, dat gevoel. Om een lang verhaal kort te maken: we 
knallen er een 13-2 winst uit en winnen met 1 punt 
verschil de beker met de grote oren. Een memorabele 
toernooiwinst. Delta laat van zich horen… 
 
De afgelopen jaren speelde ik nogal wat OTC-toernooien 
in midden-Nederland en ontmoette de rayonleider die mij 
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tipte om eens mee te doen aan open toernooien… 
waarom niet? 
 
Montfoorts Open toernooi 
 
Ik was zo brutaal geweest om niet alleen voor mijzelf 
maar ook voor Arnoud, Sander en Johan Veldhuis een 
plaatsje aan te vragen, wat lukte. Een rot eind rijden in 
de Panda, maar ik eiste wel dat er prijzen zouden 
worden gewonnen. Daar was geen discussie over 
mogelijk. 
 
In een uitstekend georganiseerd toernooi speelden de 
beide Johannen hun potje mee. Helaas onvoldoende 
voor een ‘Panda-prijsje’, dus hou ik dat verslag kort. 
 
Arnoud en Sander mochten direct aantreden in hun 
specialiteit: het dubbelspel. Zij deden dat bekwaam. De 
door mij getelde finale bracht ondubbelzinnig winst in 
een ijzersterk optreden (Panda waardig). 
 
Arnoud, als tweede geplaatst in de voorspelde ranking, 
trof allerlei speelsterktes en verloor zowaar een pot in de 
voorronde om daarna in een rechtstreeks duel met 
Sander te vechten richting de finale. Ik telde die 
wedstrijd, waarbij Sander weer ijzersterk de eerste twee 
games won en Arnoud in het braadpannetje had liggen. 
Vuurtje eronder, prutteldeprut, even doorbakken en 
opeten… Arnoud is pas dood als hij drie keer begraven 
is en sloeg de wedstrijd binnen. Hij speelde in de finale 
een perfecte wedstrijd en pakte de toernooiwinst. Arnoud 
voldeed aan de Panda-wens. We konden terugkijken op 
een sportief toernooi en Arnoud ontving de prijs met alle 
egards. 
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Utrecht Domstad toernooi 
 
Eigenlijk hetzelfde recept. In de Panda met dezelfde  
groep en dezelfde eis: prijzen winnen… zelfde inzet. Een 
gloednieuw schoolgebouw-complex met twee speelzalen 
en hoog daarboven een kantine boden de entourage. De 
beide Johannen deden weer lekker mee maar waren 
hoog ingedeeld. Hard werken en geen prijs. Wel lekker 
sporten. 
 
Arnoud en Sander waren ingedeeld in een 9-mans 
poule. Ieder tegen ieder, ranking bepaalt de einduitslag. 
Arnoud was weer goed op dreef en hield de tweede en 
eerste klasse-spelers eronder om weer op Sander te 
stuiten (Sander wordt gek van die man). Sander kwam 

weer 2-1 voor en toch weer 
verliezen. Gadver. Wel 3e 
overall. Arnoud groeide en 
groeide en moest twee 
wereldpotten spelen om 
ongeslagen de kampioen te 
worden. Arnoud pakte de 
eerste prijs en zijn naam komt 
in een wisselbeker (1 meter 
hoog) die hij verder nooit in 
huis krijgt. Toch een leuk 
idee… Panda=prijs, het ligt of 
aan mijn auto of aan Arnoud… 

 
Belangrijk is dat onze spelers zich sportief opstellen, 
tegenstanders in hun waarde laten en zo reclame 
hebben gemaakt voor Delta Impuls. In september gaan 
we naar de Utrechts open, met de Panda. Ik stel wel een 
eis… 
 
Johan 
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Competitieverslag voorjaar 2014 

Wij blijven noordelijke tweede divisie spelen!  
   
Een eerste seizoen in de noordelijke tweede divisie 
spelen en er in blijven… dat was het hoofddoel van 
Arnoud, Sander en Jan Ale. Na veel seizoenen steeds 
nét enkele punten te kort komen in de eerste klasse is 
het nu gelukt om met enkele punten meer dan de twee 
ondersten in de noordelijke tweede divisie te blijven. Op 
de laatste competitiedag waren er nog drie clubs die 
konden degraderen. De overige drie andere teams 
waren nog in de race voor het kampioenschap. Delta 
behaalde de grootste overwinning tegen Appelscha (7-3) 
en leed de grootste nederlaag tegen Midstars (ook 3-7). 
Dit gebeurde in de laatste wedstrijd. Deze drie punten 
waren wel genoeg om er in te blijven. 
 
De Treffers werd kampioen, omdat zij een beter set-
gemiddelde hadden dan Midstars in de onderlinge 
wedstrijden. Door een opgelegde straf voor Appelscha 
en een gegeven overwinning voor DTTC  is deze 
eindstand niet zoals deze had moeten zijn. Appelscha 
kreeg 10 punten in mindering voor het weigeren te 
spelen, omdat zij vonden dat het speelveld van DTTC te 
klein was. 
      
De Treffers '70 2 10 – 58  Arnoud 70%  
Midstars 3 10 – 58  Sander 50% 
TTV Appelscha 2 10 – 54   Jan Ale 7% 
Delta Impuls 1 10 – 46 
DTTC '78 1 10 – 44 
OLDAMBT 2  10 – 40 
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Team 2 
                                    
Hoera, weer een kampioen! 
 
Delta 2, waarin Jan Zuur, Andries, Johan Veldhuis en 
Danique speelden, behaalde een zeer goed resultaat en 
promoveren naar de tweede klasse. In de laatste twee 
wedstrijden wisten zij hun twee concurrenten uit te 
schakelen door de partijen tegen DOV en Buitenpost 
allebei met 6-4 te winnen. Hun grootse zege was die op 
het gedegradeerde ODI (9-1) en hun grootste nederlaag 
leden zij in de derde wedstrijd tegen DOV (4-6). 
   
Delta Impuls 2 8 – 50  Andries 76%         
Buitenpost 3 8 – 47  Danique 76% 
Drachten 3 8 – 41  Johan 50% 
DOV 1  8 – 38*  Jan Zuur 50% 
ODI 2  8 – 14 
 
(*)DOV kreeg hier 10 punten in mindering voor het niet 
op komen dagen in de uitwedstrijd tegen ODI.  
  
Team 3 
 
Hierin speelden Anne, Jan Zwier, Johan Ooms en 
Christine. Even dachten zij dat ze mee zouden spelen 
om het kampioenschap. Na de eerste wedstrijd tegen 
het uit de derde klas komende Dokkum wisten zij dat dit 
een illusie was. Er werd met 8-2 verloren. Dokkum werd 
dan ook kampioen met 13 punten voorsprong Delta 
Impuls 3. Ook de tweede wedstrijd tegen Dokkum werd 
verloren, maar nu met 7-3. De grootste winstpartij werd 
thuis behaald tegen Griffioen (8-2).  
         
Dokkum 4 8 – 66  Anne  81%         
Delta Impuls 3 8 – 53  Johan 61% 
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Bergum 3 8 – 29  Jan 58%    
Griffioen 3 8 – 28  Christine 56% 
YOS 5  8 – 24 
        
Team 4 
 
Dit team had vier spelers: Henk, Sjoerd, Peter en Arnt. 
Zij speelden een klasse hoger dan vorig seizoen. Dit was 
vooral te merken aan Henk en Peter. Doordat zij in de 
vorige twee seizoenen op hun gemak konden spelen 
moesten ze nu aan de bak. Nu zij zelf de punten 
moesten maken ging het vaak mis. Zij konden mede-
promovendus Ready onder zich te houden. Het vierde 
team eindigde dan ook op de vijfde plaats. Twaalf 
punten achter YOS, dat promoveerde. Er werd dit 
seizoen onder andere met 7-3 gewonnen van Ready en 
met 8-2 verloren van Anja. 
 
YOS 4  10 – 60  Henk 78% 
Effect '78 1 10 – 59  Arnt 67% 
DOV 2  10 – 55  Peter 52%        
ANJA 3  10 – 50  Sjoerd 22% 
Delta Impuls 4 10 – 48 
Ready 6  10 – 28    
           
Team 5      
       
In deze klasse waren, evenals vorig seizoen, de 
verschillen erg groot. Dit team bestond uit Arjan, Tjibbe, 
Tryntsje en Luc. Het team had het zeer zwaar in deze 
klasse. Arjan en Tjibbe speelden pas voor het tweede 
seizoen competitie. Voor alle spelers geldt dat zij steeds 
beter gaan spelen. Het grootste verlies was een 9-1 
nederlaag. Een mooie 7-3 winstpartij werd de grootste 
overwinning. Zij hielden Buitenpost knap met 12 punten 
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verschil onder zich. Het gedegradeerde YOS was veel te 
sterk voor deze klasse en won met grote overmacht. 
 
YOS 6  10 – 76  Tjibbe 56% 
Lemmer 3 10 – 57  Arjan  48% 
Dokkum 5 10 – 55  Luc 17% 
Schieringen 2 10 – 54  Tryntstje 7% 
Delta Impuls 5 10 – 35    
Buitenpost 4 10 – 23 
 
De jeugd team 1 
 
Dit team speelde evenals vorig jaar in de eerste klasse. 
Danique, Christine, Arnt en Luc deden het beter dan het 
seizoen er voor. In het begin konden ze aardig 
meekomen. De eerste acht wedstrijden eindigden in een 
5-5 gelijkspel of een 6-4 overwinning of nederlaag. De 
laatste twee wedstrijden waren de slechtsten van het 
seizoen. Een 8-2 verlies tegen DOTO en een 9-1 
nederlaag tegen Actief deed hen een paar plaatsen 
zakken. Zij werden uiteindelijk vierde. Dat ze hun best 
deden staat zeker vast. Christine heeft in deze 
competitie van de 26 gespeelde wedstrijden er maar 
liefst 13 in vijf sets gespeeld. Hierbij moeten dan ook nog 
de vijf-setters in het dubbel geteld worden. 
 
Actief 1  10 – 70  Danique 75%  
DOTO 1  10 – 60   Arnt 61% 
De Treffers '70 3 10 – 55  Christine 35% 
Delta Impuls 1 10 – 43  Luc 5% 
Dedemsvaart 2 10 – 39 
GTTC 3  10 – 33 
 
Peter 
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Voorjaarscompetitie senioren team 1 

Na als kampioen gepromoveerd te zijn uit de eerste 
klasse, stonden Arnoud en Sander voor hun debuutjaar 
in de noordelijke tweede divisie. Omdat teamgenoot 
Guus de vereniging verliet door een verhuizing naar 
Noord Holland, kwam Jan Ale over van ODI om het 
vlaggenschip te versterken. In het eerste seizoen op dit 
niveau (Jan Ale speelde er al eens vier seizoenen) werd 
ingezet op lijfsbehoud. Zeker omdat de poule erg sterk 
bezet was met teams als ‘de Treffers’ (Klazienaveen), 
‘Midstars’ (Middelstum) en ‘TTV Appelscha’ (met het 
jeugdige talent Merijn Smid – broer van de Nederlandse 
jeugdtopper Stellan – en zijn ervaren vader Huub). 
 
Het begin was goed. Na de eerste wedstrijden nestelde 
Delta Impuls zich zowaar in de middenmoot (onder 
andere door een verrassende 6-4 winstpartij op de latere 
kampioen, de Treffers) met zicht op de bovenste 
plaatsen. Arnoud won acht van zijn negen wedstrijden, 
Sander vier en ook Jan Ale sloeg twee potten binnen. In 
Appelscha werd voor het eerst stevig verloren; 7-3. Een 
week later herstelde het team zich, door het sterke 
Midstars in Middelstum op een gelijkspel te houden. 
 
Een conflict tussen ‘DTTC 78’ (Appingedam) en TTV 
Appelscha leverde concurrent DTTC 78’ acht punten op. 
Hierdoor wipten de Appingedammers in één keer over 
Delta Impuls heen. Alleen ‘TTV Oldambt’ (Finsterwolde) 
stond daar nog onder. Toen Arnoud, Sander en Jan Ale 
een week later een 6-4 uitnederlaag leden tegen 
hetzelfde DTTC 78’ leek degradatie ineens heel dichtbij. 
Gelukkig wist het team nog één keer zijn rug te rechten, 
thuis tegen TTV Appelscha. Arnoud en Sander waren 
ongenaakbaar met beiden drie winstpartijen. Ook het 
dubbelspel werd een prooi voor de Heerenveners. Jan 
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Ale wist helaas geen potten te breken. Door de 7-3 
overwinning verzekerde Delta Impuls zich uiteindelijk 
van nog een seizoen noordelijke tweede divisie. DTTC 
78’ en TTV Oldambt waren weer op achterstand gezet 
en wisten deze, met nog één wedstrijd voor de boeg, 
niet meer goed te maken. Hierdoor bleek voor Delta 
Impuls de 3-7 nederlaag in de laatste wedstrijd tegen 
Midstars niet meer van groot belang te zijn. 
 
Zo behaalde het eerste team de doelstelling (lijfsbehoud) 
en in een knotsgekke competitie voelde dit bijna net zo 
goed als een kampioenschap. 
 
Arnoud 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Links: 
tekening 
genaamd 
‘Hans’. 
Gemaakt door 
Mark Verhoef. 
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Records 

In de periode februari 2014 tot mei 2014 heb ik weer een 
paar jeugdtrainingen aantallen opgeschreven. Zoals 
beloofd lezen jullie in dit clubblad weer de fore-en 
backhand contra records van de afgelopen tijd. Wie weet 
kun je jezelf hieronder terugvinden. Zo niet, blijf gewoon 
goed je best doen, dan kom je vanzelf aan de beurt. 
 
Mark Verhoef en Mark Hankel sloegen de bal op 27-02-
2014 knap 126 keer over met de forehand. Op dezelfde 
training deden ze het met hun backhand zelfs nog beter; 
158 keer. 
 
Mark Hankel en Bowe speelden op 14-03-2014 maar 
liefst 194 keer met de forehand. 
 
Ook de dames lieten op 27-03-2014 zien wat zij in huis 
hadden. Danique (backhand) en Michelle (forehand) 
haalden een mooi aantal; de bal ging 232 keer over het 
net. 
 
Christine en Michelle sloten op dezelfde avond de 
training in stijl af. Met de forehand sloegen zij het aantal 
van 173 keer binnen en met de backhand zelfs het 
hoogste aantal tot nu toe (schrik niet!); 359 keer. 
 
De resultaten mochten er deze periode weer zijn. Ook 
de komende trainingen blijf ik af en toe de aantallen 
noteren. In het volgende clubblad hoop ik dan weer hele 
mooie records te mogen delen! 
 
Arnoud  Oplossing ‘waar 

is de tafeltennis 
bal’: de bal zit 
onder nummer 2  
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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 oktober 2014. 

 
 
Daarom willen wij: 
 
- Dat alle stukken ingeleverd zijn voor 21 oktober 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 2014-02. Het 
blad verschijnt driemaal per jaar. Oplage 60 exemplaren. 
 
Het volgende nummer 2014-03 verschijnt in oktober 
2014. Kopie verslagen moet u voor 21 oktober 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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