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Van de voorzitter
Friese kampioenschappen zijn weer achter de rug.
Alleen de jeugd heeft prijzen mee genomen, maar
iedereen heeft uiterst zijn best gedaan en vooral veel
plezier gehad.
Terugkijkend op het afgelopen seizoen, kan ik toch wel
stellen dat onze vereniging goede resultaten heeft
geboekt. De jeugd 1 die promoveert, jeugd 2 en 3
hebben ook laten zien dat ze kunnen tafeltennissen. Bij
de senioren heeft alleen Delta 2 zijn klasse niet kunnen
handhaven, alle andere teams wel. Ook dat mag wel
eens gezegd worden, ook handhaven is goed en een
keer degraderen is ook niet erg, als we er maar plezier in
hebben. De Joo-cup hebben wij sinds jaren weer mogen
afsluiten met een tweede plaats. Volgend jaar de eerste
plaats?
Tijdens de ALV is niet echt iets noemenswaardigs boven
water gekomen, behalve dan dat de gemeente nog
steeds niet gereageerd heeft over de nieuwe
huurvoorwaarden. Wel wil ik nog even melden dat
volgens afspraak (ALV) de contributie met 2% gestegen
is.
De 2e Delta-Impuls Veteranentoernooi 2015 wordt dit
jaar op 20 februari gehouden en dat is in de
voorjaarsvakantie. Zoals de stand van aanmeldingen nu
is, wordt dit weer een succes. Hopelijk kunnen wij dit jaar
nog meer toernooitjes of toernooien organiseren. Als je
een idee hebt, stuur een mailtje naar één van de
bestuursleden.
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Ook andere ideeën zijn van harte welkom en daar waar
mogelijk kunnen wij die samen uitvoeren.
Het enige wat mij nog rest is iedereen een goed en
sportief seizoen toe te wensen.
Ik zie jullie in de zaal.
Jan J. Zuur
Voorzitter Delta-Impuls
voorzitter@delta-impuls.nl

Een portret van Timo Boll, gemaakt door Christine.
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Uit de oude doos…

Uit de Leeuwarder Courant van 28-04-1987

Pagina 4 / 46

Delta Impuls

Jaargang 2015-1

Team 3 eeuwig tweede… maar ja, met
dode noppen?
Ons najaarsseizoen begon turbulent. Anja trok voor hun
4e klasse-team een speler aan met jarenlange landelijke
jeugd, 3e klasse en 2e klasse-ervaring. Na onze vraag:
“Is dit reglementair correct?” keek onze rayonleider naar
die situatie en gaf de speler een invalrestrictie voor het
spelen in de 2e klasse (waarmee deze klasse werd
beschermd). In de 4e klasse kon hij zonder enige
restrictie spelen. Gezamenlijk met nog een oud 2e
klasser werd hun overigens erg sympathieke team
glansrijk kampioen. Het betrof hier een twijfelgeval, maar
voor ons was het seizoen op voorhand nagenoeg
kansloos.
Onze Christine startte tegen Griffioen met weliswaar 2
verliespartijen, maar zij liet haar beste tafeltennis ooit
zien. Tegen Bergum behaalde zij twee winstpartijen en
dus 50%. Zoals boven omschreven was Anja haar te
machtig, onbegonnen werk. Toen we besloten alles op
alles te zetten de 2e plaats te bemachtigen knalde zij er
tegen Drachten een prachtige overwinning uit tegen
Nuas (een talentvolle hard trainende nieuwkomer)en als
slagroom op de taart speelde zij een heuse damesfinale
tegen Rianne. 2-0 voor… kat in het bakje denk je, maar
Rianne ging voluit : 2-2. 5e game: Rianne 9-5 voor. Je
gelooft het niet… Christine: 11-9 winst met als titel:
STERKSTE DAME IN DE 4E KLASSE, POULE E. Ik las
in het clubblad dat Christine 1,5 miljoen keer het balletje
kan hooghouden op de rand van haar batje. Nu nog
beter forehand schuiven, hoge ballen af slaan en ze
wordt een topper.
In de dubbelmachine Jan/Anne – normaal ijzersterk en
bijna onverslaanbaar – zat zand tussen de raderen.
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Bergum uit: NIET OM AAN TE ZIEN. Ik kwam thuis
uithuilen bij mijn vrouw. “Hoe is dit nu te coachen?” Mijn
vrouw zei: “waar hebben ze nu een bloedhekel aan?” Ik:
“HET AANVOERDERSCHAP.” “Nou, dan dreig je ze
toch gewoon aanvoerder te maken?” Zo gezegd zo
gedaan. Bij verlies van het dubbel zou ik met een twee
euro muntstuk tossen wie aanvoerder zou worden. Ik
weet niet meer tegen welk team, maar Jan slaat alles
mis en Anne dacht aan zijn pilsje na de wedstrijd. 9-5
achter in de 5e game. Jan denkt aan dat twee euro
muntstuk en ramt met 6 punten op rij die pot binnen. Zo
blijf ik aanvoerder…
Jan brandde los met 6 uit 6 om bij Anja te stuiten op die
oud 2e klassers. Als enige hield hij Frans er onder in een
spetterend ram-duel. De bal was na elke game
versleten… Steeds goed voor 2 punten per wedstrijd
kwam hij uit bij Griffioen in de problemen en ook
Drachten thuis leverde maar 1 punt op. Thuis tegen Anja
versloeg hij de tweede sterke man en op Gijs van
Drachten na had hij daarmee alle sterke spelers in onze
poule een keer verslagen(behalve Johan Ooms, bij het
vrij spelen. Die laat hem winnen voor de motivatie van
zijn teamgenoten… dus dat telt niet). Zijn inmiddels 5
jaar oude rubber brak hem mogelijk ook op (later meer
hierover). De relatief vele wedstrijden met meer kans op
verlies deed hem in de ranking de das om.
Anne speelde(behalve in het dubbel)een gedegen
seizoen. Anja was hem te machtig, maar verder
altijd goed voor twee punten. Het merendeel zelfs volle
bakken . Leepheid staat hoog in zijn vaandel en met die
leepheid troefde hij Nuas van Drachten af in, denk ik,
één van zijn beste wedstrijden. Als enige overwon hij de
absolute topper in de ranking: Gijs van Drachten. Hij
dreef zijn aanvoerder tot een uiterste krachtinspanning
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om na drie punten bij Yos gezamenlijk als hoogste te
reiken in de teamranking. Het was een dubbeltje op zijn
kant.
De aanvoerder speelde één van zijn sterkste seizoenen.
Zijn wedstrijd tegen Kosto bij Griffioen was zijn sterkste
optreden. Drie games kaal. Ook de topman van Bergum
ging er op (2x) en er was een tactisch hoogstandje tegen
Frans van ANJA. Het scheelde niet veel of die andere
sterke man van Anja was ook de klos geweest (9-9 in de
5e game en krap verlies). Om vijf minuten voor twaalf
speelde hij voor het eerst van zijn leven als hoogste in
de ranking van het team. Bij Yos was daar zomaar
ineens een verloren pot en Anne sloeg er 3 binnen…
dus: Hij moest die 3e pot winnen. Jan was de
scheidsrechter. Tegen Nico(2 kanten noppen en niet
aanvallen)was het de dood of de gladiolen. Rally’s van
bijna 30 slagen waren meer regel dan uitzondering, en
kort voor middernacht? Ooms winnen. YES! Jan heeft
mij bezworen te nimmer meer te willen scheidsrechteren
als ik kans maak op de hoogste ranking (Hij lag midden
in de nacht in zijn droom nog te tellen).
Midden in het seizoen vertelde Jan mij nieuwe rubbers te
overwegen. Hoe lang zitten die er dan op? 5 jaar… Dat
kan toch niet waar zijn? Jan speelt met korte noppen op
zijn backhand. Korte noppen kun je het best vergelijken
met een groep kleine, stevige kereltjes met stekelig
rechtovereind staand haar en potige armpjes. Bij
volleybal stel je er 180 op in het veld met de armpjes
omhoog (anders passen ze er niet in) en voor de
tegenstander is er geen doorkomen aan. Jan bewaart
zijn nopjes in een zwart met schuimrubber gevoerd
kistje. Bij het nieuwe rubbertje zijn de mannen
springlevend. Als Jan weer heeft lopen rammen gaan zij
in ‘dat herstellingsoord-kistje’ om van alle blessures te
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herstellen (gekneusde polsen, hersenschuddingen, haar
door de war… al met al afzien dat stel). Wanneer Jan
dan weer zijn kistje opent hoor je het gejuich: “We gaan
weer rammen met de baas”.
Eenmaal op leeftijd gekomen sterft het 1e nopje. Huilen
in dat kistje, maar nog geen man overboord. Er zijn er
nog 179. Allengs sterven meer nopjes en de kenmerken
van een dood noppeke is dat hij zijn armpjes niet meer
omhoog krijgt en zijn haar uitvalt. Dat rubbertje verliest
de grip op de bal met die kale koppekes. In het 5e
levensjaar is het kistje een mortuarium geworden.
Doodstil. Bij Jan zie je dat hij bij Griffioen de ballen in het
behang slaat of bij het schuiven het net als visnet
gebruikt voor zijn eigen ballen. Het is helemaal noppes
met die nopjes… daar gaat je ranking. Helemaal zeker
weet ik niet of het van invloed is geweest, maar toch…
het geeft te denken.
Team 3 dit najaar – net als in het voorjaar – ruim op de
2e plaats. Voor het 2e seizoen op rij. Als ik Anja niet
meereken speelde Christine dit najaar boven de 50%,
haar hoogste percentage in de 4e klas.
Jan (volgens de bond 63%) krijgt compensatie voor
meerdere wedstrijden en eindigt ca. 70%. Dat is HEEL
VER achter Anne en Johan die hand in hand met 75%
aan de haal gingen.
Al met al hebben we individueel nagenoeg elke speler
hoger in de ranking verslagen. We zijn toe aan de 3e
klasse?
Er is maar één 4e klasser in Noord Nederland te sterk
voor ons: Henk de Haas van Delta Impuls, die dat helaas
bij het vrij spelen op de maandag er bij ons in pepert
(ontziet ons nooit, slaat randballetjes maar biedt dan
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geen excuses aan, hij zegt: “Daar doen wij niet aan in
Oudeschoot…”). Blijven we bescheiden bij…
Aanvoerder team 3

TTV Delta Impuls op YouTube:

http://www.youtube.com/user/TTVDeltaImpuls
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Clublid Arjan mag zichzelf sinds kort papa noemen! De redactie
wenst hem én natuurlijk mama Germa en dochter Evi veel geluk.
Wie weet zien wij Evi in de toekomst wel terug op de
jeugdtrainingen van onze vereniging… als zij het talent van papa
heeft zit het met haar tafeltennis wel goed!
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Het Kersttoernooi
Op vrijdagavond 19 december trokken 37 personen naar
de gymzaal aan de van Leeuwenhoekweg om hun
sportiviteit te laten zien. Om 19.00 uur was iedereen
aanwezig en onze voorzitter nam het woord. Hij prees
iedereen die gekomen was en vroeg hen om het beste
beentje voor te zetten.
Eerst was er de prijsuitreiking voor ons eerste
jeugdteam, dat kampioen geworden was in de eerste
klasse; de dames Danique en Christine en de heren Arnt
en Raymon. Luc was verhinderd en kon niet komen deze
avond. De vijf spelers kregen een grote beker. Hierna
was de coach aan de beurt. Deze kreeg een kleine
standaard (verschil moet er wezen).
Toen waren Michelle en Bowe aan de beurt. Zij hadden
evenveel ‘de Grote Clubactie-loten’ verkocht. Nadat de
spelregels door Peter waren uitgelegd konden we om
19.30 beginnen met de partijen.
Spelregels Kersttoernooi 2014
De spelers zijn in vijf licenties ingedeeld, namelijk:
A-B-C-D-E. Iedere licentie heeft een puntenhandicap.
A: 0 punten, B: 4 punten, C: 8 punten, D: 13 punten en
E: 17 punten. Dit houdt in dat wanneer bijv. A tegen D
speelt de beginstand 0-13 is. Als bijv. C tegen D speelt is
de beginstand 0-5. Iedereen speelt één game tot de 21
punten. De spelers serveren om de vijf punten.
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A

B

C

D/E

Arnoud
Sander
Eelke
Danique
Jan Zuur
Guus
Thirza
Jan Ale

Peter
Raymon
Christine
Sjoerd
Jan Zwier
Henk
Jan Nicolai
Rinse
Arnt

Michelle
Mark Verhoef
Gertjan
Bowe
Tjerk
Mark Hankel

Germ
Harry
Joop
Renee
Hieke
Jelly
Jildou
Joran
Jurre
Arko
Gerjen
Ricky
Anna
Hans

De spelers werden over vijf poules verdeeld met zoveel
mogelijk in iedere poule één van elke licentie. Er waren
toch wel wat uitslagen die verrassend genoemd kunnen
worden. Zeker is dat licentie A het moeilijk had tegen
licentie E. Eén speler hiervan verloor, de andere
uitslagen waren meestal 21-20 of 21-19.
In poule 1 waren er geen verrassingen, maar de top had
het toch zwaar tegen de andere spelers. Vaak was de
uitslag 21-19 of 21-18.
In poule twee won Michelle met overtuiging van Sander
met 21-14. Net zoals in poule één had de
top het ook hier zwaar.
In poule 3 won Mark Hankel zowel van Jan Ale als van
Christine. Hij verloor met 21-19 van Eelke. Jan Ale
verloor van Joop en Jildou. Eelke verloor van Christine
en van Jan Nicolai. Hier waren er drie met vijf punten.
Uiteindelijk werd Jan eerste.
In poule vier stond de wereld op zijn kop. De meeste
wedstrijden gingen naar de spelers met een lagere
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licentie, kijk maar naar de uitslagen van Jan, Jan en
Henk.
In poule 5 deed Peter het slecht. Zijn excuus was dat hij
meer aan het organiseren was dan aan het spelen.
Kletskoek natuurlijk. Danique en Guus speelden in de
laatste wedstrijd om de winst in deze poule. Danique
won de partij.
Hier volgen de eindstanden van iedere poule met het
puntentotaal. Bij gelijke standen geeft het onderlinge
resultaat de doorslag.
1

2

3

Arnoud-6
Rinse-5
Raymon-4
Tjerk-3
Hieke-2
Mark Verhoef-1
Ricky-0

Sander-5
Sjoerd-5
Arnt-4
Michelle-4
Germ-2
Hans-1
Arko-0

Jan Nicolai-5
Mark Hankel-5
Christine-5
Jan Ale-4
Eelke-4
Joop-3
Jildou-3
Renee-0

4

5

Thirza-6
Gertjan-6
Joran-4
Jelly-4
Henk-3
Gerjen-2
Jan Zuur-2
Jan Zwier-1

Danique-6
Guus-4
Bowe-4
Anna-3
Harry-3
Peter-1
Jurre-0

Om 22.30 uur was iedereen uitgespeeld en konden we
aan de prijsuitreiking beginnen. Arnoud had drie mooie
prijsjes geregeld. Deze gingen naar de drie jongste
spelertjes. Zij hadden alle drie geen wedstrijd gewonnen
en hiermee dus verrassend een prijsje gewonnen. Ricky,
Arko en Jurre moesten daarvoor een getal onder de vijf
in gedachten nemen. Peter schreef drie getallen op
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papier, de winnaar mocht als eerste een prijsje kiezen.
Na het opruimen, wat wij met ons allen deden, konden
we na een geslaagde avond lekker naar huis.
Peter

Enkele sfeerfoto’s van het Kersttoernooi met onder van
links naar rechts: Arko, Jurre en Ricky.
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Verslag najaarscompetitie 2014
Jeugd
Wij hadden dit seizoen voor het eerst in jaren meer dan
één jeugdteam. Het eerste team speelde eerste klasse.
De andere twee teams speelden een Friese competitie
met veel te sterke tegenstanders.
Het eerste team werd onder begeleiding van onze coach
KAMPIOEN. De één na laatste wedstrijd werd met 7-3
gewonen. Ze hadden maar 4 punten nodig. Er waren
veel bezoekers die dag, ook omdat de andere twee
teams thuis moesten spelen. Waren er maar altijd zoveel
mensen aanwezig op zaterdag. De dames Danique,
Christine en de heren Arnt, Luc en Raymon behaalden
dit kampioenschap en spelen volgend jaar noordelijke
divisie, bijgestaan door Henk de Haas als uitstekende
begeleider. Het lukte Danique dit keer niet om alles te
winnen. Ze verloor één partij. Luc heeft maar drie
partijen gespeeld. Delta verloor geen wedstrijd, speelde
3 keer gelijk en won er zelfs twee met 10-0. Oldambt
werd laatste, omdat ze twee teams samen moesten
voegen wegens ziekte van hun beste speler.
Delta Impuls 1
De Treffers '70 3
DOTO 1
GTTC Groningen 2
Emmen 3
OLDAMBT 1

10 - 75
10 - 60
10 - 58
10 - 54
10 - 41
10 - 12

Danique
Arnt
Ramon
Christine

95%
83%
75%
50%

Het tweede en derde team speelden in dezelfde klasse.
Het tweede team bestond uit Benjamin, Joran, Gertjan
en Bowe en het derde team uit Michelle, Mark Hankel,
Mark Verhoef en Owen. Benjamin en Joran zijn lid van
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Drachten en Owen speelt in Wolvega. Deze drie spelers
konden geen team vormen bij hun clubs, daarom spelen
ze bij ons in een team. Benjamin was beter opgewassen
tegen de spelers van Ready en Franeker. Voor de
anderen won Mark Hankel de meeste wedstrijden. De
andere spelers waren een stuk jonger dan de spelers
van Ready en Franeker. De onderlinge strijd (DeltaDelta) werd eenmaal gewonnen door het tweede team
en één keer werd er gelijkgespeeld. Delta 2 behaalde
twee overwinningen, tegen Dokkum. Delta 3 deed dit
één keer en speelde één keer gelijk. Ready 1 werd
eerste, Franeker werd tweede en Ready 2 derde.
10 - 82
Ready 1
FTTC 1
10 - 79
Ready 2
10 - 61
Delta Impuls 2 10 - 38
Delta Impuls 3 10 - 25
Dokkum 2
10 - 15

Benjamin
Mark Hankel
Mark Verhoef
Bowe
Gertjan
Michelle
Owen
Joran

75%
50%
43%
33%
33%
8%
3%
3%

Senioren
Het eerste team speelde een prachtig seizoen, zeker
voor de tweede keer in deze klasse. Dat ze geen eerste
konden worden werd duidelijk toen ze tegen Franeker
moesten spelen. Hier verloren ze met 8-2 na drie
gewonnen wedstrijden en één gelijkspel. Ze deden mee
voor de tweede plaats. Deze verloren ze door tegen
Assen met 6-4 te verliezen, ze hadden met 6-4 moeten
winnen. Met drie verliespartijen en één gelijkspeel
mogen ze zeer tevreden zijn. FTTC werd kampioen.
Arnoud verloor vier wedstrijden, drie tegen Franeker en
één tegen Assen. Jan Ale deed het zeer goed
vergeleken met vorig seizoen; bijna 50%.
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FTTC 1
10 - 83
Assen 3
10 - 64
Delta Impuls 1 10 - 62
Argus 2
10 - 34
Reflex '65 1 10 - 29
DOTO 1
10 - 28

Arnoud
Sander
Jan Ale

87%
57%
46%

Het gepromoveerde tweede team had het zeer zwaar in
de tweede klasse. Andries, Jan Zuur, Reino en Johan
Veldhuis konden het niet bolwerken. Dat was na de
tweede wedstrijd al duidelijk. Andries behaalde nog een
redelijk resultaat. Volgend jaar spelen zij weer derde
klasse. Alleen tegen Drachten werd een gelijkspel
behaald, de rest werd verloren. FTTC werd ook hier
kampioen. Volgend jaar gaat Andries bij Griffioen spelen
met dezelfde spelers waar hij nu van verloor.
10 - 65
FTTC 2
Griffioen 1
10 – 59
Ready 4
10 - 59
YOS 2
10 - 58
Drachten 2
10 - 39
Delta Impuls 2 10 - 20

Andries
Reino
Jan
Johan

46%
19%
8%
3%

Het derde team bestaat al jaren bijna uit dezelfde
spelers. Johan Ooms, Anne Dekker en Jan Zwier
werden ook nu weer bijgestaan door Christine. Zij deden
het zeer goed en rekenden op promotiekansen. De
eerste twee wedstrijden werden dik gewonnen, maar
toen kwam Anja; hier werd van verloren. Wat hadden zij
er de pest van in… helemaal toen zij er achter kwamen
dat er twee spelers in dat team gezet waren die eigenlijk
hoger moesten spelen. Anja won alle wedstrijden en
Delta verloor er twee; zij eindigden dus als tweede.
Volgend seizoen weer een kans.
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ANJA 3
10 - 79
Delta Impuls 3 10 - 64
Drachten 4
10 - 60
YOS 6
10 - 33
Griffioen 3
10 - 33
Bergum 3
10 - 31

Johan
Anne
Jan
Christine

75%
75%
63%
42%

Het vierde team bestaat ook al jaren. Hier is Henk de
grote animator, samen met Peter, Sjoerd en de jonge
Arnt (die als hij slaagt ons gaat verlaten). Zij wisten maar
twee wedstrijden te winnen... Onder anderen van de
koploper, die hier haar enige nederlaag leed. Ondanks
dat zij twee keer van de degradant verloren werden ze
vijfde. Odi werd hier ruim kampioen.

10 - 68
ODI 3
DOV 2
10 - 56
YOS 5
10 - 52
Effect '78 1 10 - 52
Delta Impuls 4 10 - 40
Ready 6
10 - 32

Henk
Arnt
Peter
Sjoerd

63%
58%
37%
14%

Het vijfde team kwam met andere mensen aan de start.
Tjibbe ging naar Curaçao voor stage en Oane kwam
hem vervangen. Verder speelden Arjen, Luc en Tryntsje
mee. Oane, die voor de eerste keer aan de competitie
meedeed speelde heel goed. Hij bleek een waardig
vervanger voor Tjibbe. Arjen gaat steeds beter spelen.
Ook Luc speelt in deze klasse goed, Tryntsje wat
wisselvallig. Zij wisten drie wedstrijden te winnen, vier
gelijk te spelen en drie te verliezen. Zo werden zij derde.
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ODI 4
Buitenpost 4
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10 - 68
10 - 65
10 - 51
10 - 48
10 - 40
10 - 28

Arjen
Oane
Luc
Tryntsje

Peter

Bowe aan het werk tijdens de Nationale Jeugd
Meerkampen 2014
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Open Oudegaaster, Arnoud tweede
Na alle kerst en oudjaar-festiviteiten was het vrijdag 2
januari alweer tijd voor de Open Oudegaaster
Kampioenschappen. Voor Delta Impuls waren Arnoud,
Sander, Jan Ale, Danique, Johan en Tryntsje in Oudega
aanwezig.
Arnoud mocht proberen zijn titel van vorig jaar te
prolongeren. Hij kwam zijn poule (met o.a. Jan Ale Maat
en Johan Vogelzang) door zonder een wedstrijd te
verliezen. In de kwartfinale trof
hij ODI-kopman Anko Baarda,
die hij in vijf games het
nakijken gaf. Voor de halve
finale stond de broedermoord
tussen Arnoud en Sander op
het programma; 3-1 voor
Arnoud. In een mooie finale
kwam Arnoud na vijf games
net iets te kort tegen het
jeugdige talent David Dijkhoff.
Johan schopte het in de Bpoule tot de halve finale. Daar
moest hij zijn meerdere erkennen in de (voor onze
vereniging wel bekende) uiteindelijke winnaar; Hillebrand
Komrij. Danique kwam haar poule net niet door, maar
won wel vier wedstrijden. Tryntsje deed goed mee in de
C-poule, maar wist helaas geen prijs te pakken.
Arnoud
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Even voorstellen senioren...

Mijn naam is: Reino Wijnsma.
Geboortedatum en/of leeftijd: 17-10-1984.
Woonplaats: Heerenveen.
Verliefd/verloofd/ getrouwd: Ongehuwd.
School/beroep: Ondernemer, koerier.
Waarom heb je voor dit beroep gekozen?: Autorijden,
sociaal contact, (relatieve) vrijheid.
Hobby’s: Computers (vooral audio/video techniek),
autorally, politiek.
Lievelingseten: Macaroni of Pilaf. Moeilijk te kiezen.
Lievelingsdier: Poes.
Favo vakantieland: Nederland.
Competitie? Zo ja, in welk team?: Ja, team 2.
Waarom heb je voor tafeltennis gekozen?: In de
zomer van 1996 op een Franse camping heb ik de hele
godganse dag getafeltennist met neefjes/nichtjes en
campingvriendjes. Toen ben ik verslaafd geraakt aan
tafeltennis, waardoor tafeltennis mij heeft gekozen.
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Met welke bekende Nederlander zou je nog wel eens
een beschuitje willen eten?:
Dennis Kuipers (rallycoureur).
Wat heb je het liefst:
- backhand/forehand:
Omdat ik vroeger vooral
verdedigde met mijn backhand,
zeg ik nu, beiden even lief.
- aanvallen/verdedigen:
Aanvallen, maar een scherpe
actieve blokbal gaat er ook wel
in.
- uit of thuis wedstrijd:
Uitwedstrijd. Zie je nog eens
wat van de wereld. Haha.
- bier voor of na de wedstrijd:
Geen van beiden. Ben er niet zo
gek op.
- winnen of verliezen: Winnen
uiteraard, maar verliezen kan ook zeer leerzaam zijn.
Wil je nog wat kwijt aan alle trouwe lezers?: Voor de
“oude garde” ben ik geen onbekende, want ik zit al sinds
1996 op tafeltennis, maar op een gegeven ben ik er een
aantal jaar mee gestopt. Nu ben ik 1½ jaar al weer aan
het ballen, waarvan ik een jaar nog bij TTV Appelscha
heb gespeeld, maar ik ben nu volledig en alleen lid bij
Delta Impuls.
Voor de geïnteresseerden: ik ga dit jaar spelen met het
Andro Kanter All+ frame (holrond), met op de forehand
de Xiom Omega IV Elite (1.8) en op de backhand de
Andro Shifter (1.7).
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Training bewegen
Ik (Arnoud) wil op de jeugdtrainingen dit jaar veel
aandacht schenken aan het bewegen bij tafeltennis.
Voor de jeugd zette ik daarover het één en ander op
papier. Omdat het voor iedereen leerzaam kan zijn
plaats ik het ook in dit clubblad.
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Het is bij tafeltennis erg belangrijk dat je goed reageert
op iedere bal. Dat heeft te maken met de snelheid,
hoogte, diepte en het effect van de bal, maar wat nog
belangrijker is: het bewegen naar de bal. Al weet je nog
zo goed wat de bal doet, als je niet op tijd of zelfs te snel
bij de bal bent is de kans erg groot dat je de bal mist.
Om het bewegen te oefenen zijn deze vier oefeningen
hier boven erg geschikt. Probeer hiervoor elke training
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tien minuutjes vrij te maken. Het mooie aan deze
oefeningen is dat je ze ook in trainingswedstrijdjes kunt
toepassen. Spreek vooraf met jezelf af in welke hoek je
alle ballen gaat proberen terug te slaan. Het gaat dan
niet om het winnen van de wedstrijd, maar om het
trainen.
Ook kun je deze oefeningen makkelijk aanpassen. Je
kunt er dan bijvoorbeeld voor kiezen om contra en
topspin om en om te spelen of alle ballen te spinnen en
korte ballen te flippen; er is veel mogelijk.
Waar je vooral op moet letten bij deze oefeningen:
-

-

ga goed door je knieën
probeer meer te bewegen op je voorvoeten, sta
niet te ‘vast’
beweeg niet geforceerd. Je bent vaak sneller dan
je zelf denkt
blijf na een geslagen bal niet stilstaan maar
beweeg door; sta klaar voor iedere bal
zoek een korte bal op, stap goed in (linkshandige
met linkerbeen, rechtshandige met rechterbeen)
probeer ballen rond het midden (wisselpunt)
zoveel mogelijk met de forehand te spelen. Loop
daarbij voldoende om
vergeet niet, nu je vooral bezig bent met je
voetenwerk, naar de bal te blijven kijken

Dit zijn natuurlijk nogal veel aandachtspunten. Schrik
niet, vaak doe je onbewust al veel meer dan je denkt. Je
kunt tijdens de training ook niet met alle punten rekening
houden. Het is beter om je iedere training op een aantal
dingen te focussen. Jouw trainer kan je hierbij helpen.
Succes!
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Sint-Kerst ook dit jaar een groot feest!
Maandag 15 december vierden Peter, Arnoud, Owen,
Mark, Gertjan, Danique, Christine, Tom, Michelle, Arko
en Bowe gecombineerd Sinterklaas en Kerst. In
november trokken zij al lootjes, nu mochten ze dan
eindelijk kijken of hun opgeschreven wensen waarheid
zouden worden...
Er werden niet alleen maar cadeaus uitgepakt. Dankzij
het traditionele dobbelspel moesten er ook opdrachten
uitgevoerd worden. Zo moest Peter een Kerstlied zingen;
dat deed hij met een zuivere 'bariton' zangstem. Met wat
meer geluk rolde de dobbelsteen op 2 en kon iedereen
weer een snoepje pakken.
Er mag dit jaar weer een compliment gegeven worden
aan iedere 'Kerstklaas'. Prachtige surprises en gedichten
kwamen langs. Het was weer een groot feest, vooral
voor de zoetekauwen... en die waren er genoeg! Op
naar volgend jaar... met hopelijk wederom veel cadeaus.
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Waar is de
tafeltennis
bal?

Een speelster probeert een bal in de paraplu te mikken
tijdens de Mega Sportdag van vorig jaar. Ondanks
goede aanwijzingen van Bowe liggen er nog geen ballen
in de paraplu. Help haar de eerste bal raak te mikken
door te raden achter welk cijfer het balletje verstopt zit!
Achterin het clubblad kun je de oplossing vinden.
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Invullen wedstrijdformulieren
Spelregels voor zowel de team aanvoerders als begeleiders

Thuisspelend
1e
2e
3e
4e
5e
6e
7e
8e
9e
10e
11e

12e
13e
14e
15e
16e

Is de afdeling ingevuld.
Is de datum ingevuld.
Is het wedstrijd nummer ingevuld.
Is er ingevuld van welke vereniging dit formulier
afkomstig is, ook de naam van de bezoekende
vereniging invullen.
Is de aanvang tijd ingevuld.
Is er doorgehaald of het een senioren of junioren
wedstrijd is.
Is de klasse en poule ingevuld.
Staat de uitslag van de gespeelde partij goed
ingevuld ( 1-0 of 0-1 )
Zijn de namen van de spelers ingevuld samen
met het bondsnummer.
Als er een invaller meespeelt, invullen in welk
team deze invaller normaal speelt.
Als er een jeugdspeler invalt in een senioren
team, moet dit aangevraagd zijn bij de
competitieleider, behalve als hij al bij
desbetreffende team staat vermeld.
Het kan voor komen dat een speler voor twee
teams moet spelen, dit dient aangevraagd te zijn
bij de competitieleider.
Is er ingevuld wie er heeft gedubbeld.
Is de eind uitslag ingevuld.
Als alles goed is ingevuld, dan de
handtekeningen van beide aanvoerders zetten.
Bij de jeugd ook een handtekening laten zetten
door beide begeleiders.
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Bij de senioren vult de team aanvoerder het
wedstrijdformulier in, en controleert alles. Bij de jeugd
vult de team aanvoerder het wedstrijdformulier in, maar
de begeleider of de zaalwacht controleert punt 1 tot en
met punt 16 of alles goed is ingevuld.
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Even voorstellen:

Mijn naam is: Raymon Nicolai.
Leeftijd: 15 jaar.
Woonplaats: Drachten.
School/opleiding: VMBO.
Klas: 3.
Hobby’s: Tafeltennis en gamen.
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Lievelingseten: Heb ik niet echt.
Lievelingsdier: Hond.
Favoriete vakantieland: Spanje.
Competitie: Ja. Noordelijke divisie.
Waarom heb je voor tafeltennis gekozen: Omdat ik
wel eens met mijn vader meeging en toen kwam ik er
achter dat ik het leuk vond.
Wat wil je later worden: Handelaar.
Wat wil je nog kwijt: Niks.

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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Muziek op maandag
Op maandag is er muziek tijdens de training. Ik neem
mijn box mee.
Ik neem mijn mobiel mee, want daar staat de muziek op.
Op de training is het ook vaak gezellig, de training is
vaak gezellig door de goeie trainers (Arnoud en Peter).
Zij bedenken vaak leuke spelletjes, maar soms is het
ook best wel saai.
Ik heb ook zin in de FK samen met Mark Hankel en ik
zelf. We gaan voor de eerste plek.
EINDE
Mark Verhoef

Nabericht redactie: de FK zijn
inmiddels gespeeld. Mark
Verhoef is samen met Mark
Hankel net geen eerste
geworden bij het dubbelspel.
De finale ging verloren.
Desalniettemin; zilver is ook
een puike prestatie!
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FK 2015
Het was zaterdag 24 januari weer tijd voor het leukste
toernooi van Friesland; de Friese Kampioenschappen.
Het begin was er eentje om te onthouden. Centimeters
sneeuw en met 60 kilometer per uur over de snelweg.
Gelukkig was de haak om Leeuwarden af en wisten wij
op tijd te arriveren. Dit in tegenstelling tot drie andere
automobilisten die ons, vanuit de berm, wat sip
aankeken.
Na het inspelen met en van Danique (waarmee ik toch
een belangrijke bijdrage leverde aan haar Friese titels)
kon het dubbelspel voor Sander en mij beginnen. Ieder
jaar lukt het ons maar niet de D-poule door te komen
omdat wij ook de B/C-spelers daar in treffen. Dan heb ik
het in dit geval over Meijer (ex-1e divisie) en Wils (Fries
kampioen 2015). Helaas gingen wij tegen hen na drie
games de boot in, al zaten wij er twee games (11-9 en
12-10) gevaarlijk dichtbij. De andere wedstrijden wisten
we wel te winnen. Maar ja, daar kochten wij niks meer
voor. Op naar het enkelspel.
Het enkeltoernooi begon met een valse start. Ik verloor
van Hoekstra (FTTC). Twee games achter, terug tot 2-2
en in de vijfde game 13-11 verliezen... Er restte mij
daarna één opdracht: de andere wedstrijden moesten
vanaf nu gewonnen worden. Het herstel was, met twee
winstpartijen, goed. Noordelijke eerste divisie-speler
Woudwijk (Dokkum, 3-0) en ODI-kopman Baarda (3-2)
moesten er aan geloven. Dé wedstrijd van de poule werd
daardoor die tussen Heeres (FTTC) en mij. De winnaar
zou doorgaan. Zijn service deed mij – niet voor de eerste
keer – de das om en na vier games was het exit. Zonde,
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gezien de spelers in de vervolgrondes... daar hadden
kansen gelegen.
De sneeuw was inmiddels al aardig verdwenen. Ik was
dan ook mooi op tijd terug voor mijn andere hobby. Sc
Heerenveen maakte Vitesse (4-1) én mijn dag helemaal
af.
Arnoud

‘Selfie’ van de maandaggroep, gemaakt door Danique
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De Friese Kampioenschappen
Met 14 personen vertrokken wij op zaterdag 24 januari
naar Franeker voor de Friese Kampioenschappen, met
de wetenschap dat we dit jaar in ieder geval twee prijzen
zouden hebben omdat Christine kort voor het toernooi
geblesseerd raakte.
Danique behaalde – zoals verwacht – de eerste prijs bij
de junioren en bij de meisjes. Het dubbelspel ging aan
haar neus voorbij. Met de afwezigheid van Christine
speelde zij met een speelster van ODI uit de
minicompetitie. Nu ging de eerste prijs naar een van
haar teamgenoten en zijn partner. Zij zijn beiden lid van
Franeker.
Mark en Mark deden het bij het dubbelspel hetzelfde als
vorig jaar bij de welpen. Zij werden weer tweede, dit
maal bij de pupillen. Bij de senioren was er bij het
dubbelspel maar één team dat een vervolgronde mocht
spelen. Dit waren Sjoerd en Peter. Sjoerd mocht bij het
enkelspel ook nog een kwartfinale spelen. De jeugd
deed het dus ook nu weer beter dan de senioren…
Peter

Oplossing ‘waar
is de tafeltennis
bal’: de bal zit
onder nummer 2
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Joo Cup 2015, op vrijdag 9 januari bij
Tafeltennisvereniging ODI
Door punten te behalen voor onze vereniging DELTA
IMPULS, kwamen we met 55 punten uit op een 2e
plaats… met een beker.
Ik begon goed en stond met 2-1 voor tegen iemand van
Dokkum. Daarna kwam ik te vallen op de gladde vloer. Ik
begon me onzeker te voelen en vroeg Richard (Klein)
van ODI om een natte dweil neer te leggen. Dit om het
allemaal wat stroever te krijgen onder mijn zolen. Maar ik
durfde niet echt meer voluit te spelen. Daardoor verloor
ik met 3-2, helaas.
Daarna draaide het weer
om en won ik verder alle 4
partijen… vond ik wel
knap van mezelf. Er
werden ook lootjes
verkocht en ik won een
staafmixer-set, die kwam
mij heel goed van pas. Ik
hoop er de volgende keer
weer bij te zijn.
Groetjes,
Johan Veldhuis
Niet alleen Johan scoorde veel punten voor onze
vereniging, ook de rest pikte z’n potjes mee. Zo wist
Arnoud op tafel 1 knap alles te winnen en sloegen Jan
Zuur (4), Sjoerd (4) en Danique (3) ook hun wedstrijden
binnen. Delta Impuls kwam daarmee eindelijk weer eens
in de top drie terecht, iets wat al enkele jaren niet lukte.
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Records
Zo… eens even kijken. Het is weer tijd voor één van de
leukste rubrieken van dit clubblad; de records! Even het
document op de laptop openen… waar staat deze ook
alweer? Ah, gevonden! Wauw, de records vliegen mij om
de oren, het drie minuten hooghouden gaat iedereen
steeds beter af. November 2014 was een topmaand.
Laten we snel beginnen.
Op 03-11-2014 lukte het Michelle, op de enkelzijdige
manier, om de bal 368 keer hoog te houden! Op de
dubbelzijdige manier (draaien) deed ze het ook erg
goed; 158 keer. Alleen Christine deed het op die manier
beter. Het lukte haar 166 keer. En dat allemaal in drie
minuten!
Danique en Bowe deden het dezelfde avond even goed
(hoe is het mogelijk). Op de enkelzijdige manier hielden
zij beiden 380 keer hoog.
Op 27-11-2014 versloeg Mark Hankel (enkelzijdig)
hooghoudspecialiste Christine. Mark: 500 keer,
Christine: 477 keer. Ook Bowe deed met 427 keer leuk
mee!
Die avond draaide Bowe ook op de dubbelzijdige manier
in de top mee. Met 163 keer moest hij alleen (daar is ze
weer) Christine voor laten gaan; 194 keer.
Dat waren de records voor dit clubblad. Ze waren weer
sterk de afgelopen periode! Ik zie een stijgende lijn… dat
gaat wat worden het volgende clubblad!
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 mei 2015.

Daarom willen wij:
- Dat alle stukken ingeleverd zijn voor 27 april 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 2015-01. Het
blad verschijnt driemaal per jaar. Oplage 60 exemplaren.
Het volgende nummer 2015-02 verschijnt in mei 2015.
Kopie verslagen moet u voor 27 april 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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