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Van de voorzitter
De vorige twee voorwoorden gingen over het vinden van
een nieuwe secretaris, het doet mij deugd dat dit
eindelijk opgelost is. Hij wordt tijdens de ALV van 27
oktober 2014 geïntroduceerd. Dit wil niet zeggen dat het
bestuur nu compleet is, wij missen eigenlijk nog een
vijfde bestuurder, ben jij dat?
Ook dit seizoen was weer een seizoen om met veel
plezier op terug te kijken. Ook al zijn wij een speelavond
kwijt, toch blijkt de nieuwe methodiek goed te werken
(opdeling van de trainingen). Misschien kan het nog
beter, ik houd mij dan ook aanbevolen om nieuwe
ideeën in ontvangst te mogen nemen. Alle teams deden
en doen het goed in de competitie, alle teams hebben
zich gehandhaafd of zijn gepromoveerd. Mooie
resultaten.
Wij hebben de verenigingsbox in ontvangst mogen
nemen van de bond. Hier zitten allerlei kaarten in
waarmee spelers, trainers en bestuursleden geholpen
kunnen worden om ideeën op te doen of oplossingen te
vinden. Alle digitale materiaal hiervan staat op onze
website onder http://delta-impuls.nl/competitie55/verenigingsbox, maar ook de NTTB heeft hier een
site achter gezet: https://www.tafeltennismasterz.nl/. Een
leuke site, met veel informatie.
Natuurlijk zijn er ook altijd wat minder goede
ontwikkelingen, zoals het ledenaantal wat maar niet wil
groeien ondanks de goede pogingen. Sponsoren die
zich terugtrekken, tja, het zijn moeilijke tijden, dus ook
voor ons. Daarom is het belangrijk dat alle leden hun
best doen om zo veel mogelijk Grote Clubactie loten te
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verkopen. Misschien weet jij nog een goede sponsor
voor onze club?
De zaal is eindelijk aangepast door de gemeente, helaas
nog niet helemaal naar onze wens. Het blijkt nu dat de
zaal door de nieuwe ramen niet meer goed ventileert,
waardoor de zaal erg snel vochtig is. De gesprekken met
de gemeente zijn bemoedigend. Ook rond de zaalhuur
waren de gesprekken bemoedigend, nu alleen nog even
afwachten of er ook echt iets gebeurt.
Wil jij meewerken aan content voor de website? Dat kan,
vraag je trainer en dan maken wij er samen iets moois
van.
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 24-10-1994
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Tien verschillende hooghoudmanieren
Hallo Allemaal,
Ik ben al een aantal zomervakanties bezig met
hooghouden, omdat ik dat erg leuk vind om te doen. Ik
doe het op allemaal verschillende manieren. In dit stukje
zal ik die manieren uitleggen en zal ik ook mijn daar
bijhorende records gaan vermelden. Misschien is het
voor meer mensen leuk om te gaan doen. Hen wens ik
alvast veel succes.
1. De eerste manier waarop ik bezig ben met
hooghouden is de normale manier. Je houdt dan
dus je batje vast in je speelhand en dan probeer
je het balletje zo vaak mogelijk op je batje te
laten stuiteren. Mijn record hierbij is: 5045.
2. De tweede manier waarop ik hooghoud is door
middel van keren. Dit houdt in dat ik het batje
steeds omdraai waarbij het balletje eerst op de
backhandkant beland en daarna op de kant van
de forehand. Mijn record daarvan kun je op 2
manieren bekijken. Als je telt vanaf elke keer dat
het balletje op 1 van de 2 kanten stuitert en dat
dan dus telkens 1 is dan is mijn record 283, als je
telt dat het balletje aan beide kanten is geweest
en dat als 1 telt is mijn record automatisch
gehalveerd en dat zou dus 141,5 betekenen.
3. De derde manier is penhouder. Daarbij houd ik
het batje op een aparte manier vast, namelijk met
de penhoudergreep. Dat betekent dat ik mijn
duim recht houd aan de linkerkant van het
handvat, mijn wijsvinger via de rechterkant van
het handvat en aan de bovenkant van het
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handvat weer een verbintenis sluit met mijn duim.
En mijn middelvinger, ringvinger en pink onder
het batje laat, ten hoogte van de bovenkant van
het handvat. Deze manier vind ik lastig uit te
leggen dus ik hoop dat het een beetje te
begrijpen valt. Mijn record daarvan is 1310.
4. De vierde manier is links, tenminste voor het
geval dat je rechtshandig bent zoals ik. In feite is
het gewoon hooghouden op de normale manier,
maar dan met je hand waar je normaalgesproken
niet mee speelt. Mijn record hierbij is 1522.
5. De inmiddels vijfde manier waarop ik aan het
hooghouden ben is overpakken. Dat houdt in dat
je tijdens het hooghouden steeds je batje in je
andere hand vasthoud, dus links-rechts-linksrechts etc. Mijn record daarbij kun je net als
keren op 2 manieren opvatten. Als je rekent dat
elke keer dat die een kant raakt is mijn record 35,
maar als je alleen rekent als het balletje
bijvoorbeeld steeds op het batje in je linkerhand
stuitert als 1 rekent, dan wordt mijn record 17,5.
6. De zesde manier is normaal-zijkant, hierbij laat ik
het balletje eerst op bijvoorbeeld de rode kant
stuiteren en daarna op de zijkant van het batje.
Ook deze manier kun je op 2 manieren tellen. Tel
je normaal als 1 en daarna zijkant als 2 dan is
mijn record 10, tel je dat wanneer de bal telkens
op de normale kant stuitert als 1, dan wordt mijn
record gehalveerd naar 5. Deze manier vind ik
wel erg lastig, maar dat is ook leuk om te doen.
7. De zevende manier hoe ik aan het hooghouden
ben als ik daar tijd voor heb is dat ik de bal op het
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handvat laat stuiteren. Dit vind ik echt de lastigste
manier denk ik, of toch nummer 6, daar twijfel ik
nog tussen. Maar mijn record met hooghouden
op deze manier is 20.
8. De achtste manier is weer een normale variant,
maar dan met een klein batje, op de foto is dat
het middelste/onderste batje (zie foto volgende
pagina). Het behaalde record daarbij is 1751.
9. De negende manier van de manieren hoe ik
hooghoud is voor het eerst met 2 batjes. Deze
manier houdt in dat ik aan het hooghouden ben
met een normaal batje en het kleine batje. Mijn
record hierbij is 234 als je rekent dat elke keer als
je een verschillend batje raakt als 1 beschouwd.
Als je 1 pas beschouwd bij een combinatie, (dus
klein-groot is pas 1) dan wordt mijn record voor
de derde keer inmiddels gedeeld door 2 en dan
kom je dus uit op 117.
10. En mijn tiende en tot nu toe laatste genoteerde
manier is nog een keer met 2 batjes, maar dit
keer met 2 (voor mij) flutbatjes en daarmee
overslaan. Dit zijn 2 batjes van het batje die je op
de foto rechts ziet staan. Deze batjes zijn aan
beide kanten met noppen bekleed. Hierbij is mijn
record of 353, bij elk batje als 1. Reken je na 2
batjes pas 1 dan is mijn record dus 176,5.
Dit waren mijn manieren om hoog te houden met de
daarbij behorende records. Ik heb de afgelopen zomers
nog op andere manieren hooggehouden, maar die heb ik
niet op papier gezet en zijn hier dus niet bij opgenomen.
Christine Peterson
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De batjes die Christine gebruikt bij het hooghouden

Sander en Arnoud wonnen de gouden medaille in het
dubbelspel op de kampioenschappen van Avereest

Pagina 8 / 35

Delta Impuls

Jaargang 2014-3

Weekend van 19 en 20 september
Dit was een weekend waar ik met plezier op terugkijk
met het spelen van de competitie.
We eindigden door deze winsten in een gunstige positie.
Op vrijdag 19 september speelde ik mijn eerste wedstrijd
dit seizoen bij de senioren.
Ik had er al heel veel zin in van tevoren.
Om eindelijk weer te spelen na een lange zomerstop.
Na de wedstrijd was ik wel redelijk doodop.
We moesten de eerste wedstrijd tegen Griffioen met
Kosto, Wim en Ton.
De eerste wedstrijd moest ik tegen Ton en ja, ik won.
De andere 2 wedstrijden tegen Kosto en Wim gingen
helaas met 5-setters naar Griffioen.
Daar was nou eenmaal niets aan te doen.
Uiteindelijk wist ik samen met Jan en Anne met 7-3 te
winnen.
En daarmee was ook de tweede winst voor Delta Impuls
3 binnen.
Deze wedstrijd heb ik goed gespeeld, volgens
teamgenoten & tegenstanders misschien wel mijn beste
tot nu toe gespeelde wedstrijd.
Deze wedstrijd zorgde naast sportiviteit ook voor veel
gezelligheid.
De volgende dag speelde ik een competitiewedstrijd
tegen Oldambt, samen met teamgenoten Arnt en
Raymon bij de jeugd.
Ook op deze wedstrijd was ik zeer verheugd.
Toen wij aankwamen gingen we inspelen en dat ging al
best goed, dus dat beloofde wat voor de rest van de dag.
Deze wedstrijd was op 20 september, op een zonnige
zaterdag.
We begonnen de wedstrijden met alleen maar positieve
uitslagen.
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Dit deden we door goed spel te laten zien met onze
goede slagen.
De punten voor Delta Impuls 1 bleven maar
binnenstromen.
We zagen een hele goede winst voor ons team
aankomen.
En niets bleek daarvan minder waar te zijn, het leek
maar niet te stoppen.
En onze winstgedachten bleven tot aan het einde steeds
kloppen.
Op het eind van de middag stond er een grote
overwinning voor ons als Delta Impuls één.
Dit was voor ons team een echt fenomeen.
Wij wonnen deze wedstrijd met 10-0 van Luuk, Babette
en Jasmijn.
Dat was voor ons dus zeker weten een groot festijn.
Op het moment dat ik dit stukje schrijf kan ik meedelen
dat wij bij de senioren momenteel een mooie tweede
plaats bezitten, en dat we bij de jeugd zelfs op nummer
één staan.
En we zullen er de komende wedstrijden nog steeds flink
tegen aan gaan.
Want wie weet zullen wij bij de jeugd kampioen gaan
worden, die kans is niet ver gedacht.
Dit zullen wij proberen uit te laten komen door middel
van onze tafeltenniskracht.
Groetjes,
Christine Peterson.
(Het jeugdlid dat zin had om dit stukje in een soort van
dichtvorm te maken)
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TTV Delta Impuls op Mega Sportdag 2014
Maandag 13 oktober was er voor alle kinderen uit de
gemeente Heerenveen van alles te beleven op de MegaSportdag in Sportstad Heerenveen. Verschillende
sportverenigingen sloegen de handen ineen om kinderen
achter hun (spel)computers vandaan te halen en voor
hen het bewegen en beoefenen van een sport te
stimuleren. Van voetbal tot synchroon-zwemmen en van
rugby tot… tafeltennis!
Tafeltennisvereniging
Delta Impuls uit
Oudeschoot was met
drie tafeltennistafels
en één minitafel van
de partij. De kinderen
kregen een echte
tafeltennis-clinic met
mikspelletjes, het
hooghouden van de
bal (wat kan dat op veel manieren!), het spelen van een
enkel en dubbelspel én het spelen op de minitafel met
speciale minibatjes. Soms werd er even gek gedaan en
speelden de kinderen met een koekenpan. Pok… pok…
een gek geluidje, maar het lukte (tot hilariteit van de
kids) ook nog!
Na een geslaagde les mochten de kinderen een dik
verdiende en echte ‘TTV Delta Impuls-sticker’ ophalen
voor in hun sportpaspoort. Het was een mooie dag. Voor
de kinderen, de vereniging en de tafeltennissport!
Arnoud.
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Friesland bij nacht
Omdat al onze wedstrijden van het 3e team en 1e team
verschoven werden gespeeld, hadden we nog niet de
gelegenheid gehad om te zien hoe sterk ons 1e team dit
najaar aan de weg timmerde.
Toen het zo uitkwam mocht ik mee naar de uitwedstrijd
tegen FTTC 1 te Franeker, dé uitgesproken
titelkandidaat met sterke en ervaren spelers.
Onze voorzitter Jan moest invallen en betrad als het
ware de leeuwenkooi. Friesland heeft in de provincie
geld te veel en bouwt wegen bij de vleet, elke Tom-Tom
slaat op tilt en het was dan ook een heel gebeuren om
daar te komen.
Dat FTTC ons serieus naam zag ik aan hun
wedstrijdvoorbereiding. Elke speler van dat team
speelde fanatiek tegen elke medespeler in (duurde
minstens 20 minuten) waarbij ook op het scherpst van
de snede werd geserveerd. Een nauwkeurig waarnemer
zag daarbij verdekte topspinservices. Een type service
die, m.u.v. Jan, zelden wordt gespeeld bij Delta Impuls.
Jan en Arnoud speelde een zeer uitvoerige warming up
waarbij Jan al zijn servicemogelijkheden losliet en er op
uitstekende wijze gewenning ontstond aan de
wedstrijdomstandigheden, tafel, verlichting,
uitloopmogelijkheden… noem maar op. Sander speelde
5 minuten in met Arnoud en liet de warming up verder
voor gezien, hij dacht er klaar voor te zijn.
In de leeuwenkooi verwachtte Jan zelf geen punt te
halen en de tegenstander verwachtte dat ook niet. Toch
bracht Jan met goed serveren de tegenstander in
verwarring. Er moest wel voor gespeeld worden.
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Arnoud verloor van de sterkste man. Een pur sang
aanvaller met een prachtige techniek. Alleen deze
wedstrijd was het al waard om naar Franeker te komen.
Beide andere wedstrijden moest Arnoud vol aan de bak.
Met winst… 2 punten voor Delta, helaas de enige 2.
Sander liep tegen alle drie de spelers achter de feiten
aan. Hij anticipeerde niet goed op de topspinservices,
werd steeds in de verdediging gedrongen. Een kansloze
avond. Als trainer/coach uit de softbalwereld speelde ik
1,5 uur een warming-up waarna de wedstrijd volgde van
ook 1,5 uur. Elke speelster prepareerde zichzelf en haar
teamgenoten optimaal door op elk wedstrijdonderdeel
fanatiek in te spelen. In de Noordelijke Divisie worden
punten op details beslist. Je kunt niet achterover leunen
op ervaring, maar je moet je optimaal voorbereiden met
elkaar. Dat was de les van deze avond; 2-8 verlies.
Jan had nog een leuk toetje in petto. Hij baalde van al
die nieuwe wegen en koos voor een kortere dorpentocht
als terugreis. Wist hij veel dat ook op die wegen
werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd… Hou u
vast: Lutjelollum bij nacht. Oké, moet kunnen. Rien bij
nacht. Oké Rien. Wammert bij nacht. Stikke donker en
niets te onderscheiden maar oké. Poppenwier. Dit verzin
je niet. Ik heb alleen Oosterlittens en Tzummarum niet
gezien… Wel mooi, dat Friesland bij nacht…
Wel bijna 20 hazen doodgereden… spannende
bedoening.
Johan Ooms
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Even voorstellen senioren...

Mijn naam is: Oane van Dijk.
Geboortedatum en/of leeftijd: 14-09-1981.
Woonplaats: Heerenveen.
Verliefd/verloofd/ getrouwd: Verliefd.
School/beroep: SBO Heerenveen. Ik ben
betonreparateur bij betonbedrijf Broersma in
Heerenveen.
Waarom heb je voor dit beroep gekozen?: Omdat het
leuk, afwisselend en specialistisch werk is.
Hobby’s: Auto’s en motoren.
Lievelingseten: Nasi.
Lievelingsdier: Poes.
Favo vakantieland(en): Duitsland en Tsjechië.
Competitie? Zo ja, in welk team?: Ja, in het vijfde
team.
Waarom heb je voor tafeltennis gekozen?:
Ik heb het altijd al een leuke sport gevonden.
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Met welke bekende Nederlander zou je nog wel eens
een beschuitje willen eten?:
Doutzen Kroes.
Wat heb je het liefst:
- backhand / forehand: Forehand.
- aanvallen / verdedigen: Aanvallen.
- uit of thuis wedstrijd: Geen voorkeur.
- bier voor of na de wedstrijd: Berenburg-7up na de
wedstrijd.
- winnen of verliezen: Het liefste winnen, maar ik kan
tegen mijn verlies.
Wil je nog wat kwijt aan alle trouwe lezers?:
Ik hoop door te trainen en wedstrijden te spelen beter te
worden.
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Doto Invitatietoernooi
Omdat de editie van vorig jaar erg goed was bevallen
vertrokken Johan Ooms, Johan Veldhuis, Arnoud en
Sander in alle vroegte naar Siddeburen om mee te doen
aan het DOTO-toernooi. Met een verouderde Tom-Tom
en Johan Ooms die maar bleef roepen dat wij de borden
‘Delfzijl’ aan moesten houden kwamen wij wat later aan
dan gepland. Gelukkig wel zonder kleerscheuren en
alsnog ruim op tijd.
Op het in alle klasses sterk bezette toernooi kenden
Arnoud en Sander een vliegende start. Arnoud won van
een Noordelijke Eerste Divisie-speler. Sander versloeg
in vijf games zelfs een Derde Divisie-speler. Hij liet in het
vervolg net wat te veel potten liggen, waaronder de
broedermoord tegen Arnoud. Dit leverde Sander een
puike derde plek op. Helaas te weinig voor een
finaleplek. Arnoud pakte die plek wel. Na een mooie 3-1
overwinning op de Derde Divisie-speler kon hij zich op
gaan maken voor de finalewedstrijd. Met achter hem een
fanatiek publiek (opgezweept door Johan Ooms) kon het
bijna niet mis gaan en dat ging het dan ook niet; de
eerste plek was na vijf games een feit.
Johan Veldhuis kon geen vuist maken in de derde
klasse-poule waarin ook een aantal tweede klaswaardige spelers meedraaiden. Geen schande dus.
Johan Ooms bracht, zoals we hem kennen, alle ballen
op tafel. Slechts één speler kwam door de muur heen.
Een klein Chinees mannetje tikte Johan in vier games
van tafel. Na veel moeilijke berekeningen werd Johan
eerste in zijn poule met een halve finaleplek als
resultaat. Na een 2-1 in games en 10-6 in punten
achterstand leek het daar te eindigen. Johan bewees
maar weer een taaie te zijn door de game alsnog binnen
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te slaan; 12-14. Dit had wel zo veel energie gekost dat
hij de vijfde game moest capituleren. Ook zondag was hij
nog helemaal gesloopt. Pas maandagmiddag voelde hij
zich weer de oude. Net op tijd om ’s avonds weer een
balletje te slaan... niet klein te krijgen.
Arnoud

TTV Delta Impuls op YouTube:

http://www.youtube.com/user/TTVDeltaImpuls
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Themabijeenkomst Middelstum
Trainers Jan Zuur, Peter Langen en Arnoud Hofman
bezochten Middelstum niet alleen voor een bijscholing
van het ‘voetenwerk’, maar ook voor een
discussiebijeenkomst met als thema: ‘alleen verliezen of
samen winnen, samen aan de ontwikkeling van het
technisch beleid.’ Beide onderdelen werden geleid door
trainer Theo Rieken. De gemaakte notities plaats ik
(Arnoud) ter inspiratie in dit clubblad.
Verenigingen kunnen samenwerken door o.a.:
- samen regiotrainingen (senioren en/of junioren)
organiseren
- het vormen van gezamenlijke teams
- het geven van extra selectietrainingen op
zondagen (altijd ’s ochtends plannen, zo hebben
de spelers nog wat aan hun zondag)
Probeer zo veel mogelijk jeugd te laten sparren met
senioren. Stel hierbij eventueel een schema samen en
laat senioren wisselend meespelen. Het doel hiervan is
om het niveau in de regio te verhogen en om kinderen
enthousiast te houden. Eventueel kan een deel van de
extra kosten op de NTTB verhaald worden.
Voorbeelden van verbeteringen door samenwerkende
verenigingen:
- Meerdere trainingsmomenten per week.
- Selectietrainingen organiseren op zondagen.
Om problemen tegen te gaan kunnen van beide
verenigingen hetzelfde aantal spelers
geselecteerd worden, zodat er geen onbalans
ontstaat tussen beide clubs
- Een hoofdtrainer aanstellen.
Beide clubs kunnen dan een evenredig deel van
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salaris betalen. Sommige clubs richten hiervoor
een stichting op waarlangs de extra trainingen
betaald kan worden
Ouders zijn bij dit alles een belangrijke schakel. Vaak
willen ouders niet en wisselt de trainingsgroep daardoor
vaak van samenstelling. Om dit te voorkomen kun je:
- Een ouderavond organiseren.
Bespreekbaar maken wat verwacht wordt van de
ouders en hun kind
- Informatie boekje voor ouder en kind
Kan tijdens de ouderavond uitgelegd en uitgereikt
worden.
- Selectietrainingen in weekenden plannen waar
geen andere weekendactiviteiten zijn
(wedstrijden, toernooien of andere trainingen)
Wanneer de vereniging een keer iets anders wil dan
normaal, neem dan contact op met de bond (Regio), er
is waarschijnlijk wel iets te regelen. Dit geldt ook voor de
basiscontributie die sommige competitie spelers nu
dubbel moeten betalen.
Belangrijke driehoek:
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Waar is de
tafeltennis
bal?

Hier zie je senior Sjoerd in actie tijdens het
handicaptoernooi van dit jaar. Zoals iedereen wel weet
spelen we dan allerlei verschillende tafeltennisvormen.
Hier is het gewone netje vervangen door pionnen. De bal
kan er overheen, maar mag er ook tussendoor! Sjoerd
staat al 0-6 achter… help hem terug te komen door te
raden achter welk cijfer de bal verstopt zit. Je kunt de
oplossing achterin dit clubblad terugvinden.
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Even voorstellen:

Mijn naam is: Arko Stevens.
Leeftijd: 9 jaar.
Woonplaats: Heerenveen.
School/opleiding: Het Kompas.
Klas: Groep 6.
Hobby’s: Voetbal en tafeltennis.
Lievelingseten: Pizza en pannenkoeken.
Lievelingsdier: Gorilla.
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Favoriete vakantieland: Duitsland.
Competitie: Nee.
Waarom heb je voor tafeltennis gekozen: Met de
snuffelsport vond ik het zo leuk, dat ik erop wilde.
Wat wil je later worden: Profvoetballer.
Wat wil je nog kwijt: Niets.

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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Mega Sportdag 2014
Op 13 oktober 2014 was het tijd voor de mega sportdag.
Ik moet zeggen dat ik er niet de volledige tijd bij ben
gebleven, maar op het moment dat ik er wel was spatte
de gezelligheid er duidelijk van af, dus dat zegt al wel
wat van hoe de gehele dag er volgens mij uitgezien moet
hebben.
Veel enthousiaste kinderen langs zien komen om een
balletje te slaan op de normale tafels of op de
minitafeltennistafel.
Christine

De mega sportdag
De mega sportdag was in 1 hele grote zaal, en daar kon
je heel veel sporten doen zoals: rugby, tennis,
badminton, basketbal en natuurlijk tafeltennis.
Het was er best wel druk en we hadden even niks te
doen dus toen gingen we de andere sporten bij langs,
eerst gingen we langs rugby daar mocht je tackelen en
beuken en gooien. Toen gingen we langs
kruisboogschieten dat was grappig want we schoten met
kleine kruisbogen en met van die pijltjes met zuignapjes
eraan
En we hebben nog heel veel andere sporten gedaan, en
toen het 4 uur was gingen we weer naar huis.
Groet Bowe

De grote sportdag
Ik ging er met Danique heen.
Toen we er waren toen was het al druk.
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We gingen naar Arnoud, Peter en Jan.
Toen even over gespeelt hadden kwamen er al andere
kindjes.
Toen gingen we die kindjes helpen en het een beetje
leren.
Ik ging ook nog rugby, kruisboog schieten, en op de foto
met een hele enge man .
Het was leuk op de grootte sportdag.
Eind.
Mark

Wedstrijdverslagen senioren team 1
DELTA IMPULS 1 WINT OEFENWEDSTRIJD IN
OUDEGA
Als voorbereiding op de najaarscompetitie speelde het
eerste seniorenteam vrijdagavond tegen ODI 1. Anko
Baarda, Eelke Cramer en Justin Zeeders konden niet
voorkomen dat de Heerenveners Jan Ale, Sander en
Arnoud er met een 3-7 winst vandoor gingen. Jan Ale
kon het niet bolwerken tegen Anko en ook van Eelke (na
een thriller) verloor hij de wedstrijd. Sander verloor
verrassend van Justin. Arnoud lijkt al op tijd in vorm, hij
won zijn wedstrijden zonder heel veel problemen.
Volgende week begint de competitie voor Delta Impuls 1
met een thuiswedstrijd tegen Reflex '65.
DELTA IMPULS 1 PAKT WEER 8 PUNTEN
Jan Ale, Sander en Arnoud vertrokken al vroeg naar
Siddeburen, waar zij om 19.30u mochten starten tegen
het eerste team van DOTO. Na een goede seizoensstart
(8-2 winst op Reflex '65) hoopten zij de goede lijn door te
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trekken... en dat deden ze.
Jan Ale scoorde twee verdiende punten, net als Sander.
Zij verloren alleen van de makkelijk spelende Reyno Hut.
Arnoud zette met een hattrick uiteindelijk 8 punten op het
bord omdat ook het dubbelspel een prooi werd voor de
Heerenveners. Volgende week hopen zij de volgende
stap te zetten richting handhaving.
TEAM 1 WINT IN HOOGEVEEN
Arnoud Hofman, Sander Derkx en invaller Andries Nolles
mochten namens het eerste team proberen (over) te
doen wat in de eerste thuiswedstrijd lukte; winnen van
TTV Reflex '65. Destijds eindigde die wedstrijd in een 82 zege.
In Hoogeveen viel de score vrijdagavond iets lager uit...
3-7. Een mooie overwinning, waarbij Andries Nolles debutant in de Noordelijke Tweede Divisie - met één
winstpartij van zich liet spreken. Arnoud was wederom
goed voor 3 overwinningen, Sander moest het met een
zege minder doen. Ook het dubbelpunt ging mee naar
Heerenveen.

Danique in
actie tijdens
de voorronde
van de NJM

Pagina 26 / 35

Delta Impuls

Jaargang 2014-3

In het nieuws…

Uit ’t Bokkeblad (regiokrant, Siddeburen en omstreken)
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Records
‘Oefening baart kunst.’ Dit spreekwoord is hier zeker van
toepassing. Alweer bijna twee jaar proberen jullie op de
jeugdtrainingen maandelijks de fore-en backhand contrarecords aan te scherpen. Na het vele oefenen gaat jullie
dat steeds makkelijker af. In de periode mei 2014 tot
oktober 2014 zijn we ook begonnen met het 3 minuten
hooghouden op twee manieren (batje enkelzijdig en
batje dubbelzijdig (dus draaien)… wie behaalden daar
de eerste records?
De jeugdtraining van 22-05-2014 leverde veel mooie
records op. Gertjan en Bowe sloegen die avond 317
keer over met de forehand.
Mark Verhoef (forehand) en Arnoud (backhand) deden
het net wat minder, maar zeker niet slecht. Het lukte hen
262 keer.
Maar… je hebt altijd baas boven baas. Danique en
Christine hebben de records stevig in handen. Met een
forehand-record (Danique backhand) van 525 en een
backhand-record (Danique forehand) van 491 gaat het
nog een hele uitdaging worden hier overheen te komen!
En dan nu… de hoogste aantallen bij het 3 minuten
hooghouden op 15-09-2014! Op de enkelzijdige manier:
Christine: 525, Danique: 491, Michelle: 241 en Bowe:
225. Dubbelzijdig (dus draaien): Christine: 141 en
Danique: 110. Voornamelijk ‘girl-power’ dus…
Wie zal het volgende clubblad halen? Succes!
Arnoud
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Co-sponsoring
Co-sponsoring houdt in dat je de club sponsort met een
x bedrag per jaar. Je kunt zelf kiezen welk bedrag, met
een minimum bedrag van €10,00.
Word jij nummer ….10…..??
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

J.W. de Vries
S. Spoelstra
E. Pengel
J.H. de Jong
A. van Gellekom
P.H. Langen
P. Bruining
Pim v.d. Zwaag
Arnoud Hofman
????10?????

Wie wordt toch
die nummer
10????
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Functies & adressen
Voorzitter:
Jan Zuur
Koningin Julianalaan 15
8501HM Joure

06-83676043
voorzitter@delta-impuls.nl

Secretaris en ledenadministratie:
Sijtse Peterson
secretaris@delta-impuls.nl
Ratelaar 39
8446 AW Heerenveen
Penningmeester:
Andries Nolles
De Finne 9
8501PA Joure

06-16496949
penningmeester@deltaimpuls.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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Belangrijk!!

Het nieuwe clubblad komt uit
In februari 2015.

Daarom willen wij:
- Dat alle stukken ingeleverd zijn voor 8 februari 2015.
- Stukken die niet op tijd binnen zijn, worden niet meer
geplaatst!!!
LET OP!!!
De stukken moeten worden aangeleverd als WORDdocument, 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.
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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 2014-03. Het
blad verschijnt driemaal per jaar. Oplage 60 exemplaren.
Het volgende nummer 2015-01 verschijnt in februari
2015. Kopie verslagen moet u voor 8 februari 2015
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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