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Van de voorzitter
Weer zo’n prachtig seizoen achter de rug, waarin weer
veel gepresteerd is. Als voorzitter mag ik best wel trots
onze vereniging zijn en dat mogen jullie ook zijn.
De eerste teams Jeugd en Senioren hebben het voor
elkaar gekregen om te promoveren even zo onze derde
senioren team. Helaas greep het tweede senioren team
net naast de promotie. Het eerste senioren team gaat
naar de eerste noordelijke divisie, het eerste jeugd team
gaat naar landelijk C en onze oude rotten (zoals Johan
Ooms dit team noemt) derde team gaan verder in de
derde klasse.
Toch zijn er ook weer mindere resultaten te vermelden,
zoals onze vierde team dat degradeert naar de vijfde
klasse. Misschien kan Peter nog een dispensatie
regelen.
Ook zijn mij een paar gedragingen opgevallen die ik met
jullie wil delen. Aan het begin van een wedstrijdavond
zijn het vaak dezelfde spelers die de tafel en
afscheidingen neer zetten, niet omdat ze dit leuk vinden,
maar omdat anderen tot wel 5 minuten voor
wedstrijdaanvang binnen komen. Dames en heren, dit
kan niet, thuisspelende teams moeten minimaal een half
uur voor aanvang van de wedstrijd aanwezig zijn en
liever nog eerder, zodat jij zelf kunt inspelen voordat de
uitspelende team komt, want ook die moet inspelen. Ook
na afloop van de wedstrijden komt het nogal eens voor,
dat niet iedereen helpt met het opruimen van het
materiaal. Dit komt ook regelmatig voor op de
maandagen. Ik zou het prijs stellen, dat wij dit zo veel
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mogelijk samen doen. Scheelt tijd, inspanning en
misschien een stukje ergernis.
De 2e Delta-Impuls Veteranentoernooi 2015 was ook
weer een succes. Ook volgend jaar zullen wij dit weer
organiseren.
De beker van de tweekamp Delta-Drachten is weer in
onze handen en dat blijft hij nu ook. Spannende partijen,
maar toch een overtuigende overwinning. Bedankt
Johan Ooms voor het organiseren.
Bestuurlijk is er helaas ook wat minder goed nieuws.
Andries zal zich niet weer opnieuw verkiesbaar stellen bij
de volgende ALV. Dit houdt in, dat wij op zoek zijn naar
een nieuwe penningmeester. Laat het bestuur er niet
alleen voor opdraaien, want het is ook jullie vereniging,
dus meldt je aan als kandidaat
penningmeester. Als je wilt weten wat deze functie
inhoudt, vraag iemand van het bestuur.
Daarnaast wil ook Arnoud Hofman de redactie van de
Clubblad overgeven aan iemand anders. Dus graag ook
mensen die de redactie van het clubblad op
zich willen nemen.
Hierbij ook nog een kleine oproep: wie van jullie voelt
zich geroepen om ook mee te helpen om toernooien te
organiseren en te begeleiden. Stuur mij een berichtje,
zodat wij afspraken kunnen maken.
Zoals ik in het vorige voorwoord ook al aangaf, ook
andere ideeën zijn van harte welkom. Laat van je horen,
zodat wij samen onze vereniging groot kunnen maken.
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Het enige wat mij nog rest is iedereen een goede
vakantie toe te wensen en ik hoop jullie in de zaal weer
te zien.
Jan J. Zuur
Voorzitter Delta-Impuls
voorzitter@delta-impuls.nl
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Uit de oude doos…

Uit de Leeuwarder Courant van 22-11-1982
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Bekerfinale tweekamp 2015 Delta Impuls Drachten
Op 1 mei 2015 vond de bekerfinale plaats van de 5e
tweekamp tussen Delta Impuls en Drachten. Bij de
afwisselend bij beide clubs gespeelde tweekampen was
de stand gelijk 2-2 (mede na een sterke overwinning van
Drachten in Drachten in 2014). Bij deze lustrumtweekamp werd de wisselbeker omgezet in de definitieve
beker, waardoor er dan ook sprake was van een echte
bekerfinale.
In de door Peter langen perfect geprepareerde zaal (met
muziek en al) verwelkomde voorzitter Jan Zuur de teams
met het memoreren van de prima voorjaarsresultaten
van beide verenigingen. Drachten met promotie naar de
1e-klasse en 3e-klasse, Delta met promotie naar de
Noordelijke 1e-divisie, 3e-klasse én het gezamenlijke
jeugdteam van beide clubs: promotie naar de landelijke
klasse. Een zaal vol met kampioenen.
In overleg met beide verenigingen werden de teams
samengesteld. 1e teams de toppers, 2e teams de tot dan
toe 3e-klassers met de sterkste 4e-klasser en de 3e teams
met als kern de 4e-klassers, bij Drachten aangevuld met
3e-klasser Nedjo. Bij Delta nam Anne de plaats in van
Henk de Haas. In elke klasse waren de
jeugdkampioenen vertegenwoordigd. Danique in team 1,
Raymon in team 2 Drachten en Arnt in team 3. Zij
mochten hun kunsten gaan vertonen.
De tweekampleider viel meteen met de deur in huis.
Absolute partijdigheid. Voluit spelend voor Delta. Het
ging nu om de bekerwinst… Daarmee was Mariska haar
rol bepalend voor de neutrale registratie van alle

Pagina 6 / 51

Delta Impuls

Jaargang 2015-2

wedstrijduitslagen. Een taak die zij met verve ter hand
nam. Het was weer ouderwets gezellig in de
controlekamer.
De opgestelde spelers waren:
Team Delta-Impuls
1
Arnoud, Sander,
Andries en Danique
2
Johan(O), Jan(Z),
Johan(V) en Reino
3
Sjoerd, Peter, Anne
en Arnt

Drachten
Jornert, Marco, Jaap en
Milo
Jan van G., Rene,
Hillebrand en Raymon
Jan, Eddy, Nedjo en
Nuas

Verslag voorrondes:
Ronde 1:
Teams 1: Delta voortvarend van start met een sterk
opererend dubbel; Sander en Danique tegen Jornert en
Jaap (3-0). Marco en Jornert hielden in het enkel de
schade beperkt.
Teams 2: IJzersterke start Delta met superieure
Veldhuis en Jan Zuur tegen Hillebrand en Raymon.
Raymon was direct bij de les: ”dat wordt vechten
vandaag”. Johan Ooms een gamepje van Rene
gesnoept en Reino te sterk voor Jan van Gammeren.
Teams 3: Drachten direct op stoom. Alle dubbels in
winst omgezet. Anne (tegen lange Jan) en Arnt (tegen
Eddy) konden nauwelijks de eer redden. Peter wel een
game van Nuas.
Tussenstand: Delta Impuls: 31 - Drachten: 23. Delta een
vliegende start.
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Ronde 2:
Teams 1: Danique (met Arnoud) bleef sterk dubbelen; 21 winst op Marco en Jaap. Zij snoepte Marco zowaar
een game af (11-3, ja ja!). Sander en Andries top tegen
Milo en Jornert.
Teams 2: Delta (Reino en Jan Zuur) wederom sterk.
Rene kon wat weerstand bieden. Johan Ooms herpakte
na een vliegende start van Hillebrand; 2-1 winst. Ook
Veldhuis toonde vorm. Jan van Gammeren snoepte hem
toch een game af.
Teams 3: Drachten heel erg sterk. Anne en Peter gingen
ten onder aan Nedjo en Eddy (1-8). Arnt won van lange
Jan, maar Nuas te sterk voor Sjoerd. Sjoerd bijna een
game (10-11).
Tussenstand: Delta Impuls: 61- Drachten: 47. Delta
vergroot voorsprong.
Ronde 3:
Teams 1: Eindelijk wat balans. Marco en Jornert een
punt tegen Arnoud en Sander. Ook het dubbel (Jaap en
Milo) kwam los; 6-3 winst op Andries en Danique.
Teams 2: Ook hier werd Drachten wakker. Rene en
Hillebrand winst op Reino en Veldhuis (4-5). Raymon en
Jan van Gammeren dubbelwinst op Jan Zuur en de
slapende Johan Ooms. Raymon verraste Jan Zuur met
een game winst. Hij liet zich goed zien.
Teams 3: Peter en Sjoerd moesten nu echt ervaren
waarom de Drachtenaren gepromoveerd waren. Het
eeuwenoude team Lange Jan en Eddy ongenaakbaar
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(1-8). Peter en Sjoerd vochten wel als leeuwen (games:
9-11/9-11/8-11/10-11). Nedjo en Nuas ook heel sterk.
Anne redde de eer. Arnt tegen Nuas: 0-3… au au!
Tussenstand: Delta Impuls: 84 - Drachten: 78. Drachten
terug in de race
Ronde 4:
Teams 1: Sander is helemaal los en verslaat Marco in
een spannend duel (11-7/11-10/11-10). Hij legde
hiermee de basis voor een mooie positie in het
persoonlijk klassement. Mede omdat Jornert Arnoud een
punt afsnoepte. Milo goed; 2-1 op Danique. Jaap ten
onder aan Andries. Delta wel een grote winst deze
ronde.
Teams 2: Johan Veldhuis werkelijk spectaculair tegen
Rene (11-6/11-4/11-6). Reino winst op Hillebrand: 2-1.
Johan Ooms een titanenstrijd met Raymon (11-10/611/11-10). Jan van Gammeren kansloos tegen de
veteraan Jan Zuur. Ook hier Delta met een grote winst.
Teams 3: Anne sterk tegen Nuas: 2-1. Arnt een puntje
tegen Nedjo: 1-2. Wéér die lange Jan en Eddy te sterk
voor Peter en Sjoerd. Om dol van te worden.
Tussenstand: Delta Impuls: 107 - Drachten: 91. Delta
deelt klap uit.
Op basis van de individueel behaalde punten werden de
spelers ingedeeld voor de finale rondes. Mariska had
haar rekenwerk dik voor elkaar.
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Ronde 5, finale dubbelspel:
Teams 1: Sander en Arnoud als één van de sterkste
dubbelteams in noord-Nederland tegen Marco en
Jornert: 11-7/11-9/12-10 winst… maar nipt. Milo en Jaap
winst op Andries en Danique: 1-2.
Teams 2: Rene en Hillebrand geen kans tegen Reino en
Veldhuis; 3-0. Wederom Raymon en Jan van Gammeren
tegen Jan Zuur en Johan Ooms. Het eerste duel was
door team Raymon met 2-1 gewonnen, hetgeen Raymon
voor de wedstrijd deed opmerken: ”het wordt nu 3-0
voor ons”, uitdagend kijkend. Dat had hij nu niet moeten
zeggen. Ooms werd wakker, kijkt zijn partner diep in de
ogen en Raymon en Jan van Gammeren hebben de
nacht na de tweekamp de slaap niet kunnen vatten.
Teams 3: Delta en Drachten zowaar in balans. Peter en
Sjoerd eindelijk die game tegen Eddy en lange Jan. Arnt
en Anne verslaan Nedjo en Nuas; een mooie presstatie.
Tussenstand: Delta Impuls: 120 - Drachten: 96. Delta:
beker binnen bereik.
Ronde 6, kleine finaleplaatsen 3 en 4:
Van de teams spelen de nummers drie voor brons. De
nummers vier moeten de poedelprijs ontwijken.
Teams 1: Danique eindigde gelijk met Andries in de
voorronde en kreeg een wild-card van de
tweekampleiding. Zij benutte deze uitstekend met
revanche op Milo. De bronzen beker voor haar. Een
geweldige prestatie (na stoffer en blik in 2014). Andries
versloeg Jaap die daarmee de incognito bril en echt niet
mooie kaarsenstandaard ten deel viel. Poedelen.
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Teams 2: Jan Zuur wederom tegen een nu sterk
spelende Raymon, die zijn uitvaardiging in team 2
volledig waar maakte (11-9/12-10/11-4). Brons voor Jan
Zuur. Jan van Gammeren ging er in de voorronde met
boter en suiker op tegen Johan Ooms (3-0). Ooms 1-0
voor en denkt in veilige haven te zijn. Wat gebeurt mij?
Jan gaat op “standje Ooms” spelen. De dood of de
gladiolen. Alles op tafel. De tweekampleider zit nu thuis
met een zonnebril op naar die idioot lelijke
kaarsenstandaard te kijken die verplicht een jaar op de
schoorsteen staat. Hartelijk dank van Gammeren.
Teams 3: Peter, moe gestreden, perste er nog even
alles uit (11-13) tegen Eddy. Toen was de koek op: 2-11
en 5-11. Brons voor deze nieuwbakken 3e-klasser.
Sjoerd wéér tegen lange Jan. Sjoerd aan het spit. Hij
dreigt mij om de oren te slaan met dat kaarsending als ik
hem ooit nog opstel tegen die toppers. Volgende keer
doet hij gewoon weer mee, ons clubicoon.
Tussenstand: Delta Impuls: 129 - Drachten: 105. De
strijd is gestreden.
Ronde 7: hoofdfinale voor goud en zilver:
Teams 1: Sander had zijn dag, speelde top en gaf
Arnoud het nakijken. De grote finale tegen Jornert. Het
werd een fantastische finale. Jornert toonde aan dat hij
met de 1e-klasse Friesland nog niet aan zijn plafond zit
en won prompt de eerste game: 7-11. Sander alles of
niets en met 12-10 en 15-13 naar goud. U ziet het goed:
15-13! Zo dicht zat Jornert bij goud. Drachten kan trots
zijn op die man. Arnoud getergd vanwege het missen
van de finale. Tegen Marco, die vocaal “donder en
geweld” opriep. De zaal werd er stil van. Het hielp niet.
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In een kraker 12-10/16-14 en 11-8 winst voor Arnoud.
Drachten heeft er een topper bij.
Teams 2: Reino en de uitstekend spelende Veldhuis
eindigden gelijk. Dan schonk de competitieranking Reino
de finale. Rene (nog volkomen flauw van zijn pak slaag
tegen Veldhuis in de laatste voorronde) naar goud: 1-2.
Reino het zilver bij eerste deelname. Veldhuis, met 2-1
tegen Hillebrand, leverde totaal 11 punten voor de club.
Sterk.
Team 3: Nedjo, de meer ervaren 3e-klasser tegen de
nieuwe 3e-klasser Anne. Met 6-11/11-7 en 8-11 goud
voor Nedjo. Anne, mijn trouwe teamgenoot, zilver. Arnt
en Nuas maakten er nog een mooie pot van: 11-13/711/11-13. Nuas de man.
Eindstand: Delta Impuls: 139 - Drachten: 113. De
beker voor Delta Impuls, proficiat. Ook hulde aan
Drachten voor de enorme strijd.
De tweekampleiding zette jeugdtrainer Peter langen nog
in het zonnetje, ook door zijn jarenlange bijdrage heeft
Delta Impuls landelijke jeugd en komt er nog meer aan.
Samen met Arnoud altijd in de weer en wie de jeugd
heeft, heeft de wat makkelijkere toekomst.
Onze hoofdtrainer Jan Zuur mocht de fles wijn
ontvangen als felicitatie voor zijn opleiden, begeleiden
en steeds maar sterker maken van (jeugd)spelers van
beide clubs en in het bijzonder het bereiken van de
hoogste Noordelijke divisie door het 1e team. Een
ongekende prestatie. Danique werd een bloemetje
overhandigd als sterkste dame van de tweekamp. U zult
zeggen: “ha ha er was maar 1 dame…” Maar wat voor
één… landelijke klasse.
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Mariska, bedankt voor een vlekkeloos verloop en eerlijke
punten registratie. Ik heb haar al een contract
aangeboden. We kunnen niet zonder haar.
Tot slot nog even dit. Doordat ik zelf speel lukt het mij
niet veel wedstrijden te zien. Ik put dan ook uit eigen
merkwaardige ervaringen binnen mijn poule. In Noord en
Midden-Nederland is er geen speler met de stijl van
Hillebrand. Hillebrand serveert “fliponder.” Gooit de bal
op en draait zijn batje voordat hij de bal raakt; een
geniepig “backspin fliponder val maar dood balletje.” Die
serve-beweging is zo uniek dat je vergeet naar de bal te
kijken. Speel je hem iets te hoog terug dan hoor je zijn
bal niet de tafel raken (sneller dan het geluid). Krijg je
hem toch weer terug dan gaat die bal in de “lange
noppen mallemolen vliegende zijspin.” Hillebrand tovert
mij zo’n “zijspin net voorbij het net naar buiten draaiende
bal” waar ik een snoekduik naar moest maken. Ik raak
de bal en verdwijn onder tafel. Na drie minuten kom ik
weer boven tafel met een hele simpele vraag: ”had ik
hem op tafel?” Ja! Geweldig. Hillebrand maakte vanuit
zijn hangmat dat punt. Zo verpletterde Hillebrand mij in
de 1e game. Ooms… wat ben je aan het doen? Jij
verliest normaal nooit van die man! Nadenken…
nadenken… Hoe pakte ik dat ook alweer aan? En ja
hoor, alle brains weer op een rij, elke bal uit zijn comfort
zone. 2-1 winst! Voor de goede orde Hillebrand: die
beker staat nu op mijn nachtkastje, forever. Yes we
can… Over de beker gesproken. Drachten heeft een
traditie opgebouwd dat ding onvindbaar te maken. In
2014 op het nachtkastje van Hillebrand die hem niet af
wilde staan en nu wederom totaal onvindbaar. Uilke en
Hillebrand verklaarden gewoon dat ding niet ontvangen
te hebben… Tweekampleider totaal in paniek, een
bekerfinale zonder beker… tikkie lastig. Boze tongen
beweerden dat Drachten een nederlaag voorzag en hem
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niet af wilde staan… Na diep graven in enige
hersenpannen werd erkend de beker te hebben
ontvangen die een iets minder centraal plekje kreeg in
de kantine. Drachten heeft een clublid die van blinkende
dingetjes houdt, zag blinkertje in de kantine waar
niemand naar kijkt en neemt hem stiekem mee naar
huis. Lekker pronken met dat ding.
Jaap, Milo, Peter Langen… iedereen in rep en roer. Tot
het besef bij Drachten: ”Wie houdt van blinkende
dingen?” de beheerder in beeld bracht. Die was best
trots op dat gekoester.
Mogelijk volgend jaar een nieuwe tweekamp. Wat voor
avontuur zal dat weer opleveren? Allen een goede
zomerstop en najaarscompetitie.
Johan Ooms
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Amigo Toernooi 2015
Maandag 23 maart mochten alle jeugdspelers een
vriend/vriendin meenemen naar het Amigo (Spaans voor
vriend) Toernooi. Het werd, met 8 duo’s en dus 16
kinderen, een gezellige drukte aan de van
Leeuwenhoekweg.
Iedere ronde
speelden twee
koppels tegen elkaar;
speler tegen speler,
amigo tegen amigo
plus een dubbelspel.
Telkens waren er dus
drie punten te
verdelen. De
bedoeling was om de
oude puntentelling (t/m 21, serveren om de 5) aan te
houden, maar wegens tijdgebrek ging dit idee na één
ronde overboord en werd er overgeschakeld naar de
normale telling (t/m 11, serveren om de 2).
Topspeelsters Danique en Christine kregen een puntenhandicap opgelegd. Zij begonnen iedere enkelwedstrijd
met een 0-5 achterstand. Knap was dat ze toch nog veel
(spannende) wedstrijden in winst om wisten te zetten.
Ook de strijd tussen de Amigo’s was razend spannend.
Het niveau tussen de spelers was hier namelijk vrijwel
gelijk. Mooi was dat eigenlijk iedereen maandag liet zien
best wel balgevoel te hebben!
Aan het einde van de ietwat stroefjes begonnen maar
uiteindelijk toch geslaagde avond (mede dankzij
begeleider Johan Veldhuis, fotograaf Tom en
hulpscheidsrechters Mika en Senne), was het tijd voor
de prijsuitreiking. Iedereen ontving uit handen van
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Arnoud een herinneringsmedaille, behalve de top drie; zij
kregen een mooi standaardje. Om 20.15 uur – precies
volgens schema – zat het toernooi er voor 2015 op. Alle
jeugdspelers vertrokken huiswaarts, de senioren namen
hun plek over.
Eindstand:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Bowe en Mohamed
Gertjan en Sanne
Mark V. en Rein
Danique en Darline
Christine en Dewi
Michelle en Lotte
Owen en Niek
Arko en Harm Eitse

Het Amigo Toernooi 2015: een zaal vol jeugdspelers!
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ROSEMA SPORTPRIJZEN
Kievitstraat 27
8446 GN Heerenveen
tel: 0622802708
Email:info@rosemasportprijzen.nl
Website: www.rosemasportprijzen.nl

Het adres voor uw
Bekers, medailles, vanen en
supporters artikelen

Onder v.l.n.r.: de trotse kampioenen van het eerste
jeugdteam: coach Henk, Danique, Henk J. en Raymon
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Het 3e team kampioen in de 4e-klasse
De diesels Anne, Jan en Johan kwamen dit voorjaar wat
traag op gang. Weliswaar twee maal winst op DOV (op
zich gedegen) maar niet echt speciaal. Bij Lemmer uit
gaf Arnoud ons een speciale warming-up met een
knallende 0-10 winst tot gevolg. De waarheid gebiedt te
melden dat Lemmer duidelijk een maatje te klein was
voor de 4e-klasse. Ook Ready had wat moeite om die
klasse te bemannen. Bij hun thuis ging de turbo erover:
1-9 winst. Onze Jan had inmiddels ontdekt dat hij zijn
aanvalsrubbertje op zijn verdedigende kant had geplakt.
Vrolijk omplakken en ja hoor… de scherpte kwam weer.
Het luistert bij hem heel nauwkeurig.
Jans lieve vrouw vierde haar SARA-verjaardag en Jan
was gespannen om dat feest goed te laten slagen.
Omdat wij met zijn drieën zijn leek hem een omzetting
van de wedstrijden tegen YOS 3 de meest simpele
oplossing. Als Jan iets simpel oplost, dan vliegen de emails om je oren, gaat de wedstrijdsecretaris van Delta
Impuls (arme Peter) en YOS op tilt en crasht de NAScomputer. Het moet een fantastisch feest zijn geworden
want hemel en aarde waren een stukje verplaatst.
Allengs werd het duidelijk dat YOS 3 onze grote
concurrent zou worden voor de titel. Jan greep elke
training aan om sterker te worden, mocht rammen op
Arnoud en sparde veel met mij. Ik liet Anne ook vaak van
mij winnen zodat zijn zelfvertrouwen tot aan de hemel
ging reiken. Trainen bij Jan Zuur, toernooien spelen,
Arnoud onder noppenvuur leggen en altijd voluit tegen
Sjoerd sparren hield mij scherp tot aan de
clubkampioenschappen. Dat werd een groot
rampenplan. Ik verloor letterlijk alles en Jan Zuur meldde
dat nog even luid waar iedereen bij was. Dat heb ik.
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Thuis gekomen stuurde mijn vrouw mij naar de schuur
(tafeltennistafel en robot). Ze wilde die sacherijnige kop
van mij even niet om haar heen hebben. Ik ben als een
gek gaan trainen. En het wonder was daar: net op tijd
weer in vorm voor YOS uit, onze eerste finale. Een
klinkende 3-7 winst. We moesten twee getalenteerde
jonge spelers en de oude rot Sietse van het lijf houden.
We gingen als jonge honden te keer. Lemmer werd met
10-0 wederom kanonnenvoer, maar Ready draaide ons
een loer. Zij kwamen met twee man en die wedstrijd
voelde geen moment goed aan. Anne leverde een punt
in, Jan was even helemaal uit zijn doen. We waren
achteraf blij met de magere 6-4 winst.
Dan op naar de finale. Vier punten en de poet zou
binnen zijn. Anne en ik een paar sparpotten vooraf en
Jan speciaal geprepareerd door Jan Zuur. We gingen
los. Het werd een echte finale met de manschappen op
scherp. Direct alle eerste enkels en het dubbel er
overheen. Hatsiekadee. Kampioen 4e-klasse, poule D.
Yes we can! Ondergetekende leverde door de emotie zo
maar een punt in waardoor de winst beperkt bleef tot 91. In plaats van feest te vieren werd mij die verliespot
flink ingewreven. Dat heb ik. Wel de sterkste man van
team 3 heren. Eindelijk had ik Anne te pakken.
Wat is ons geheim? Elkaar coachen, de gouden tip
geven. Sta ik moeilijk te spelen? Even pauze, Jan stapt
op mij af en fluistert mij toe: “de spruiten waren van de
week in de aanbieding op de markt.” Volkomen uit het
lood geslagen sloeg ik toch die pot binnen. Trots op die
mannen.
Aanvoerder Johan

Pagina 19 / 51

Delta Impuls

Jaargang 2015-2

Even voorstellen senioren...

Mijn naam is: Jan Ale Maat.
Geboortedatum en/of leeftijd: Ik ben inmiddels 38.
Woonplaats: Het prachtige dorp Sintjohannesga.
Verliefd/verloofd/ getrouwd: Getrouwd en drie
kinderen. Sido (6), Lisa (8) en Ilse (10).
School/beroep: Projectleider op gebied van
energieprojecten.
Waarom heb je voor dit beroep gekozen?: Ik heb
HTS-Energietechniek gestudeerd en dit sloot
perfect aan op mijn opleiding.
Hobby’s: Fotografie, vissen en tafeltennis.
Lievelingseten: Wat ik zelf klaar maak. Pasta is
altijd goed.
Lievelingsdier: Teckel.
Favo vakantieland: Nederland.
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Competitie? Zo ja, in welk team?: Ik speel in het
eerste seniorenteam.
Waarom heb je voor
tafeltennis gekozen?: Ik
ben via een klasgenoot in
1994 bij Delta Impuls
terechtgekomen en
daarna niet weer
weggegaan.
Met welke bekende
Nederlander zou je nog
wel eens een beschuitje
willen eten?: Tja…

Wat heb je het liefst:
- backhand / forehand: Forehand.
- aanvallen / verdedigen: Aanvallen.
- uit of thuis wedstrijd: Thuis.
- bier voor of na de wedstrijd: Na de wedstrijd.
- winnen of verliezen: Ik kan goed tegen mijn
verlies.
Wil je nog wat kwijt aan alle trouwe lezers?: Wees
sportief voor, tijdens en na de wedstrijden. Laat bij
thuiswedstrijden de gasten zich welkom voelen en
wees altijd een goede gastheer of een goede gast.
Tafeltennis is vele malen leuker wanneer het in een
leuke, gezellige, ontspannen sfeer wordt gespeeld.
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Het mirakel van Zeist
Bij een inschrijving voor de `Open Zeister
Kampioenschappen` kregen wij een negatieve reactie.
Het toernooi was volgeboekt… alleen nog maar plaats
op de reservelijst. Organisator Martijn Grimme dacht
misschien wel een wild-card te hebben voor Arnoud, die
ook werd toegewezen. Omdat ik als chauffeur fungeer
haalde hij zijn hand over het hart: ook ik een wild-card en
kort voor het toernooi kreeg ook Sander wild-card. We
konden spelen.
Zeist heeft een toernooi dat inmiddels zijn elfde jaargang
telt en zeer geliefd is, ook bij topspelers. Martijn hanteert
een ‘Zwitsers systeem’ waarbij de speelsterkte van je
tegenstander mede van invloed is op je eindresultaat.
Per wedstrijdronde wordt je komende tegenstander pas
aangewezen. Voor elke speler wordt zijn rating als basis
genomen.
Daar er een aantal spelers deelnamen die tot wel 100
punten hoger in de rating staan en landelijk spelen was
het duidelijk dat het vrijwel onmogelijk zou zijn prijzen te
winnen voor onze eerste teamleden. Ikzelf had het geluk
dat mijn basis werd ingeschat als de sterkste 5e-klasser.
Voor mij lagen er mogelijkheden.
De Open Zeister speelt zich af in een wat ‘bunkerachtig’
gebouw met een piepklein kantinetje en twee parallelle
speelzalen met daartussen de jurytafel. Als speler moest
je steeds alert blijven bij die jurytafel om in de gaten te
houden wanneer je aan de beurt zou komen. Na een wat
onwennige start kwam de spirit erin en Arnoud en
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Sander speelden sterk. Zij verloren beiden van dezelfde
spelers maar versloegen ook landelijke toppers.
Na een intensieve, lange speeldag begon het wonder
zich te openbaren. De toernooileider meldde mij dat ik
als 1e in de 5e-klasse de halve finale mocht spelen, maar
als 4e in de 4e-klasse ook. Op mijn tandvlees koos ik voor
de 5e klasse. Ik werd finalist met de beker als
eindresultaat.
Sander had zich naar de finale van de 1e-klasse
geslagen en ook hij sleepte de beker binnen, met grijns
van oor tot oor. Het moet niet gekker worden… Arnoud
bereikte de topfinale die hij verloor, maar behaalde toch
een mooie tweede plaats en wederom een beker. Het
werd gekker en gekker want Arnoud mocht ook de
hoofdfinale spelen om de eindtitel en de beker met de
grote oren. Na een hele dag op zijn top spelen (ik schat
9 tot 10 wedstrijden), zat hij er wat doorheen. Hij kwam
even bij mij langs en meldde zuchtend: “dit gaat hem niet
meer worden…” Hij was echt moe.
Vanwege mijn finale in een andere zaal was ik pas bij de
2e game getuige van zijn eindstrijd. Zijn tegenstander
(die hij in de voorronde al eens verslagen had maar
landelijk speelt met een veel hogere rating), won de
eerste game. De hele zaal was op zijn hand, juichten bij
elk punt. En het moet gezegd, deze man was echt sterk.
Als het je lukt ballen weg te slaan buiten het forehand
bereik van Arnoud moet je van goeden huize komen.
Arnoud rechtte zijn rug en boorde al zijn reserves aan.
Het leek wel alsof hij een doos open trok met al zijn
spelervaring. Hij liet zijn tegenstander verschrikkelijk
hard werken en je zag stukje bij beetje dat hij totale
controle kreeg. Blokken, spreiden, skyballen afslaan…
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alles lukte. HET MIRAKEL VAN ZEIST WAS DAAR,
publiek op de banken. De finale van zijn leven… eentje
om in te lijsten. Weer een beker én de grote wisselbeker.
Het was helemaal te gek. Arnoud maakte een geweldige
reclame voor Delta Impuls Heerenveen en in het
algemeen voor Noord-Nederland. Overal waar hij zijn
gezicht liet zien werd hij aangesproken en
gecomplimenteerd met zijn prestatie. Voor hem een
herinnering die hij niet snel zal vergeten. Ik trof hem een
paar keer lopend op zijn sokken… naast zijn schoenen…
Een met bekers afgeladen Panda met drie wild-cardgangers. Een mirakel. (Onder: zelfs
tafeltennisnederland.nl vond een melding van Arnouds
prestatie de moeite waard)
Johan
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Open Montfoortse 2015, zoete wraak
Vorig jaar hebben wij (Arnoud , Sander, Veldhuis en
schrijver) een eerste kennismaking gehad met het
spelen van toernooien in Midden-Nederland. Het
Utrechtse Domstad-toernooi en de Open Montfoortse
Kampioenschappen boden een eerste kennismaking met
de regio en het spelen tegen topspelers die we nog nooit
hadden ontmoet.
Buiten het speelplezier om bracht Montfoort in 2014 een
titel in het dubbel en Arnoud kaapte tevens de hoofdprijs
in de wacht na een mooie finale. Arnoud en Sander
(geweldig op dreef dit jaar in de Noordelijke 2e-divisie)
grijpen elke gelegenheid om sterker te worden en zaten
achter mijn broek aan; “Ooms we gaan toch weer naar
Montfoort?”
Tafeltennisvereniging “De Schans” heeft een drie-mans
organisatie: Ad, Henk en Jos, die “sportminded” er veel
plezier in hebben om een mooi evenement te
organiseren. Dit jaar voor de 7e keer een zaal vol. Met
80 man, van 6e klasse tot 1e en overgangsklasse én
(zoals wij de rolstoelvrienden uit Leeuwarden kennen)
een grote delegatie collega-spelers. Ook recreanten
vinden een plek.
Sporthal Hofland heeft een mooie compacte zaal waarbij
er overal uitstekende speelruimte is en net als vorig jaar
toont de leiding een hoge mate van gastvrijheid die
uitmondt in een sportieve speelsfeer.
Arnoud zijn deelname (die zich in de rating op een
dusdanig hoog niveau heeft gespeeld) kwam even ter
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discussie te staan. Voor alle zekerheid werd Eelke van
Odi bereid gevonden reserve te staan in geval dat.
Arnoud kwam bij elke training bij me langs: ”Ik mag toch
wel mijn titel verdedigen, Johan? Doe er wat aan.” Dat
heb ik weer… Gelukkig hakte de leiding de knoop door:
Arnoud welkom, maar waarom Eelke niet mee? Ook
welkom. Eelke rijdt alleen, mag broer Rinse mee? Ook
welkom. Een dubbel voor Rinse? Werd geregeld. Toen
Eelke geen dubbel trof haalde één van de
toernooileiders zijn batje uit het foedraal en die klus werd
ook geklaard. Vijf Friezen en een Steenwijker vol aan de
bak.
Vroeg uit de veren en een uur voor aanvang present.
Grondig inspelen en een rustig koffietje… belangrijk.
Alsof de duvel ermee speelt tref ik in mijn eerste
wedstrijd altijd een uiteindelijke finalist en moest ik op
mijn nuchtere maag (als 68 jarige junior een complete
finale spelen tegen een 73-jarige echte veteraan. Het
werd een dodelijke (geen gladiolen) 5-setter. Rinse
ervoer in de halve finale zijn speelkracht en ging ook ten
onder. Nog een slipper en einde toernooi Ooms. Johan
Veldhuis kon “alleen” en in het gelegenheidsdubbel met
mij geen potten breken. We speelden verder met de
‘Olympische gedachte’. Eelke brak ook niet door maar
vond andere tafeltennisverslaafde liefhebbers. Hij heeft
uren staan ballen. Rinse haalde ook geen finale maar
trof een sterke dame voor het dubbel. Zij hielden lang
stand.
Jaar in jaar uit zijn Arnoud en Sander aan elkaar
gewaagd. In eerste instantie Sander als de topman bij de
Friese kampioenschappen 1e-klasse en gelijk op bij
toernooien en ons eigen clubkampioenschap. Vanaf de
overgang naar de Noordelijke Divisie liep Arnoud wat uit
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en een bijna ontelbaar aantal keren legde Sander het
loodje in onderlinge duels. Je kent dat wel: Sander 2-0
voor en bezig de 3e game te winnen. Arnoud de turbo
erop en ja hoor… daar gaat ie weer. Om moedeloos van
te worden. Bij toernooien versperde Arnoud veelvuldig
de weg voor Sander richting de finale.
In het dubbel werd gezamenlijk weer de finale bereikt.
De tegenstander legde het stel het vuur aan de schenen.
Binnen de kortste keren was daar een 2-0 achterstand.
Met een Houdini-act sleepten zij toch de hoogste prijs
binnen. Een prachtige wedstrijd.
In het enkel werden beiden bespaard voor een
broedermoord. Afzonderlijk ingedeeld behaalden zij met
sterk spel de hoofdfinale. Arnoud trok zich terug in zijn
concentratie-fase en Sander draafde nerveus in de
rondte… het spel was op de wagen.
Sander pakt de 1e game met sterk spel. Zo start hij altijd.
Bravoure, druk zetten… alle kanten op springend.
Arnoud, koppie erbij, tandje erbij. Tweede game voor
hem. Dan de 3e game. Een titanenstrijd met lange rally’s,
soms van 3 meter achter de tafel. Ze kennen elkaar van
haver tot gort. Arnoud drong aan, Sander in de
verdediging. Uit nood hoge ballen werden vanaf
eifeltorenhoogte terug gesmasht tot:
Arnoud smasht voluit. Sander sprint op die gesmashte
bal af, springt een meter de lucht in met het batje in de
vingertoppen en knalt hem op het uiterste puntje van de
tafel. Smash over smash, WAT EEN BAL. In één klap
alle frustratie uit zijn systeem. NOU HEB IK HEM… 2-1
voor. Arnoud kwam in de 4e game die klap niet meer te
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boven. Geen titelprolongatie. Sander een “big smile”.
Zoete wraak. Arnoud heeft serieus overwogen voorlopig
een grote pet en een donkere zonnebril te gaan dragen
(hij is klop krijgen ontwent en wil dan niet herkend
worden)…
Met een groot prijzenpakket kwamen alle winnaars tot
hun recht en kwam er een einde aan dit geslaagde
evenement. Geen enkele wanklank, pure sport. Een
toernooi dat model staat voor onze sport.
Met dank aan de Montfoorters op pad naar huis.
Misschien voor Arnoud in de toekomst nog eens een
kans? Maar dan niet promoveren, val je buiten de boot…
die opoffering zal hij zich niet getroosten…
Johan
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Clubkampioenschappen senioren
De clubkampioenschappen voor de senioren werden
gehouden op donderdag 2 april. Het aantal deelnemers
was hetzelfde als vorig jaar, n.l.: 21 mannen en 1 vrouw.
In de eerste groep waren de beste spelers van Delta
terug te vinden: Arnoud, Sander, Jan Ale, Andries,
Reino, Jan Zuur en Rene. Zij zaten in één poule en
speelden ‘best of five’.
Arnoud liet zien dat hij de beste is van Delta en won alle
wedstrijden. Hij verloor in het totaal maar twee sets van
de zes partijen die hij speelde. Jan Ale werd tweede
door van Sander met 3-1 te winnen. Sander werd derde;
dus het eerste team heeft de sterkste spelers. Andries
werd nummer vier, Reino nummer vijf. Jan Zuur en Rene
hadden beide maar één punt. Jan werd door de
wedstrijd tegen Rene met 3-2 te winnen nummer zes.
De andere veertien speler speelden eerst een voorronde
om zich voor poule twee of drie te plaatsen. Zij speelden
het hele toernooi ‘best of tree’. Zij werden eerst over drie
poules verdeeld.
Poule A: Johan Ooms, Arnt, Johan Veldhuis, Peter en
Tryntsje.
Winnaar: Arnt. Dan Johan Veldhuis, Johan Ooms, Peter
en Tryntsje.
Poule B: Jan Zwier, Joost, Oane, Kosto en Tjibbe.
Joost werd hier eerste, Jan Zwier tweede, Kosto derde,
Oane vierde en Tjibbe laatste.
Poule C: Dit waren maar vier man; Anne, Albert, Arjan
en Tjerk.
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Hier werd de stand: Albert, Anne, Arjan en Tjerk.
De bovenste twee en de beste nummers drie gingen
naar de poule voor de strijd om de tweede beker. De
anderen naar de poule om de derde beker.
De winnaar van de tweede beker was Johan Veldhuis.
Voor de plaatsen 2, 3, 4, en 5 was enig rekenwerk nodig.
Joost en Jan hadden ieder 4 punten, maar Joost won
van Jan. Arnt won van Albert en werd vierde, Albert
vijfde. De schlemiel van de avond was Johan Ooms met
nul(!) gewonnen wedstrijden.
De eindstand om de derde beker was zeer duidelijk:
deze werd door Kosto gewonnen met zes winstpartijen.
Oane werd tweede. Daarna drie man met elk drie
punten: Arjan, Peter en Tjibbe. Tjibbe won het rekenwerk
en werd derde. Peter vierde, Arjan vijfde, Tjerk zesde en
last but not least: Tryntsje.
Peter

Links: voorzitter Jan
Zuur troost Johan
Ooms in zijn door
tranen doorweekte
Delta-shirt
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Verslag voorjaarscompetitie 2015
We hebben dit jaar drie kampioenen(!) en één
degradant…
Senioren
Team 1:
Wij gaan eerste noordelijke divisie spelen!
Een derde seizoen in de noordelijke tweede divisie
spelen en er in blijven. Dat was het hoofddoel van
Arnoud, Sander en Jan Ale. Na drie wedstrijden bleek
dat er veel meer in zat dan er alleen maar in blijven. Na
drie wedstrijden stonden zij al bovenaan en die positie
gaven zij niet meer uit handen. Delta boekte de grootste
overwinning tegen GTTC (1-9) en er was maar één
gelijkspel tegen de club die tweede werd, namelijk TIOS.
De meeste partijen eindigden in 7-3. Alle spelers
behaalden meer winstpartijen dan vorig seizoen.
Delta Impuls 1
TIOS '66 1
Argus 2
Lemmer 1
Assen 3
GTTC Groningen 4

10 - 69
10 - 63
10 - 49
10 - 49
10 - 42
10 - 28

Arnoud
Sander
Jan Ale

93%
67%
44%

Team 2:
Bijna kampioen…
Dit team speelde in de derde klasse. Delta 2, waarin Jan
Zuur, Reino en Johan Veldhuis speelden behaalde een
zeer goed resultaat en promoveerde bijna naar de
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tweede klasse. In de laatste wedstrijd moesten zij van
Buitenpost met 7-3 winnen om kampioen te worden. Dit
was te veel gevraagd. Buitenpost had de zenuwen beter
in bedwang. Delta begon met twee overwinningen. Toen
waren er drie verliespartijen. Daarna ging het beter en
werden er weer drie gewonnen. De laatste twee
wedstrijden werden weer verloren zodat de stand 5-5
werd. Wie zegt dat oude rotten in het spel geen zenuwen
hebben, hebben dit helemaal mis. De grootse zege was
die op YOS 2 en grootste nederlaag leden zij met 7-3
tegen FTTC. Ze werden tenslotte derde. De teams
eindigden dichtbij elkaar.
Buitenpost 3
FTTC 4
Delta Impuls 2
Drachten 3
Ready 4
YOS 2

10 - 58
10 - 55
10 - 55
10 - 51
10 - 44
10 - 37

Reino
Johan
Jan Zuur

63%
57%
47%

Team 3:
Weer een kampioen!
De heren Anne, Jan Zwier en Johan Ooms speelden in
de vierde klasse. Deze drie heren wilden al aan het
begin van dit seizoen het kampioenschap halen. Dit
deden zij voortreffelijk. De concurrent YOS werd twee
maal verslagen. In de laatste partij werd het zelfs 9-1. De
grootste winstpartij behaalden zij twee maal tegen het
gepromoveerde Lemmer, met 10-0.
Deze heren baalden dat ze maar acht wedstrijden
hoefden te spelen i.p.v. tien. Nu maar hopen dat zij in de
derde klasse hetzelfde stuntje uithalen. Johan blijft
aanvoerder.
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8 - 63
8 - 51
8 - 47
8 - 28
8 - 11

Johan
Anne
Jan

87%
83%
74%

Team 4:
Dit team had vier spelers: Henk, Sjoerd, Peter, Christine
en Arnt. Zij speelden ook in de vierde klasse. Dit team
had met veel moeilijkheden te kampen. De beste man
(altijd goed voor 75%) haakte na één wedstrijd af met
galstenen. Christine raakte bij het gymmen op school
aan haar enkel geblesseerd en Arnt speelde maar een
paar wedstrijden wegens zijn examen. Daarom werd
Oane uit team vijf gehaald. Zij wisten geen wedstrijd te
winnen. De grootste nederlaag werd geleden tegen de
kampioen van deze poule, namelijk: Drachten. Delta wist
toen geen punten te behalen. Zij werden dan ook laatste.
Arnt gaat ons verlaten en gaat studeren in Eindhoven.
Arnt heeft maar twee wedstrijden gespeeld, Henk maar
één.
Drachten 4
Effect '78 1
YOS 4
Westenkwartier 2
Delta Impuls 4

8 - 55
8 - 46
8 - 40
8 - 34
8 - 25

Peter
Arnt
Henk
Oane
Sjoerd

42%
33%
33%
29%
20%

Team 5:
Dit team bestond uit Arjan, Tjibbe, Tryntsje, Luc, Tjerk en
Oane. Hier waren, evenals vorig seizoen, de verschillen
erg groot. Er waren drie sterke teams: Dokkum, (met
spelers die daar niet in thuis horen, deze speelden dan
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ook 100%), Ready en Bergum (deze twee waren vorig
jaar gedegradeerd). Tjerk speelde dit seizoen voor het
eerst mee. Luc had het te druk met zijn studie en
speelde maar twee wedstrijden. De grootste zege was
die op ODI (7-3), bij de grootste nederlaag haalden ze
geen punten. Zij hielden Buitenpost (met 11 punten) en
ODI (met twee punten) verschil onder zich. Dokkum
werd hier kampioen.
Dokkum 4
Ready 6
Bergum 3
Delta Impuls 5
ODI 4
Buitenpost 4

10 - 72
10 - 69
10 - 68
10 - 35
10 - 32
10 - 24

Arjan
Tjibbe
Tjerk
Tryntstje
Luc

67%
50%
29%
10%
0%

Jeugd
Team 1:
De derde kampioen!
Dit team speelde voor het eerst in de noordelijke divisie,
met: Danique, Christine, Raymon (lid van Drachten),
Arnt en de van Franeker overgekomen Henk Jansma.
Na de winstpartijen op Actief, de Treffers en nog een
keer de Treffers begon men in een eventueel
kampioenschap te geloven. Na vijf wedstrijden was het:
“we gaan er voor” en de op één na laatste wedstrijd was
het zo ver. Voor de tweede keer achter elkaar kampioen.
De hoogste score was 10-0, de minste 5-5. Christine
heeft ook hier geen wedstrijd gespeeld wegens de
blessure en Arnt ook maar twee wegens studie. Volgend
jaar spelen zij landelijk!
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10 - 73
10 - 60
10 - 59
10 - 45
10 - 42
10 - 21

Danique
Henk
Arnt
Raymon

89%
78%
67%
60%

Team 2:
Dit team kwam evenals het derde in de derde klasse én
dezelfde poule uit. De spelers waren Benjamin, Joran
(beiden lid van Drachten), Bowe en Gertjan. Dit team
kon zich redelijk staande houden in deze klasse, mede
dankzij het goede spel van Benjamin. Tegen Ready
werd de grootste nederlaag geleden (9-1). De grootste
overwinning werd geboekt op Delta 2, met 8-2.
Team 3:
Ik had voor dit team een andere klasse aangevraagd,
dat was voor het team beter geweest. Dit team bestond
uit Michelle, Mark Verhoef, Mark Hankel en Owen. Owen
is lid van Griffioen. Zij wisten geen wedstrijd te winnen,
maar speelden wel een wedstrijd gelijk. Delta 2 is vierde
geworden en team 3 laatste. Winnaar werd overtuigend
Ready.
Ready 2
FTTC 1
DTTC '78 1
Delta Impuls 2
Vries 1
Delta Impuls 3

10 - 78
10 - 61
10 - 53
10 - 50
10 - 34
10 - 24
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Volgend seizoen zal er in het tweede en derde
jeugdteam het één en ander veranderen.
Peter

TTV Delta Impuls op YouTube:

http://www.youtube.com/user/TTVDeltaImpuls

Onder v.l.n.r.: kampioenen Sander, Arnoud en Jan Ale
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Waar is de
tafeltennis
bal?

Hier zien jullie een moment van het Amigo Toernooi.
Michelle speelt tegen Christine, hun amigo’s (Dewi en
Lotte) kijken gespannen toe. Michelle kan wel wat hulp
gebruiken, gezien haar 6-8 achterstand. Dus… zet jij
Michelle op voorsprong door te raden waar de bal
gebleven is? Kijk achter in het clubblad voor de
oplossing.
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Even voorstellen:

Mijn naam is: Benjamin Latona.
Leeftijd: 16 jaar.
Woonplaats: Drachten.
School/opleiding: VMBO kader, Handel en
Administratie.
Klas: k4h.
Hobby’s: Tafeltennissen en gamen.
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Lievelingseten: Biefstuk.
Lievelingsdier: Favoriete vakantieland: Duitsland.
Competitie: Ja, 3e-klasse.
Waarom heb je voor tafeltennis gekozen: Het is een
leuke sport.
Wat wil je later worden: Weet ik nog niet.
Wat wil je nog kwijt: Niks.

Links: Tom, samen
met zijn
dubbelpartner Mark
Verhoef
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Trainen in Lemmer
Op een woensdagavond ging ik samen met Arnoud, Gert
jan, Kosto en Mark V. naar Lemmer om daar te gaan
trainen ondanks dat het in ieder geval voor mij toen
vakantie was.
Het was leuk, ook omdat het een keer ergens anders is
dan waar je normaal traint, het enige vervelende was dat
er in meerdere zalen gesport werd met zo’n scherm
ertussen waardoor je daar af en toe wel beetje last van
had, maar dat mocht de pret niet drukken want het is en
blijft tafeltennis en dat vind ik eigenlijk altijd super!
Voor mij was het afgelopen competitieseizoen niet
helemaal zoals gepland door mijn blessure, die
inmiddels weer volledig verdwenen is gelukkig, wel heb
ik geprobeerd om toch wel wat betrokken te zijn bij de
competities door bijvoorbeeld te kijken bij een wedstrijd
of de kleine gebaren als een succeswens of een
felicitatie bij een mooi behaald resultaat. Hierbij kom ik
dus ook nog even op het volgende, ik heb super leuke
punten, wedstrijden en scores voorbij zien komen en
daar ben ik erg blij om.
Ik wil hierbij nog drie teams feliciteren met een wel
verdiend kampioenschap, team 1 jeugd en teams 1 & 3
van de senioren! Topteams, zeker trots op jullie! Hopelijk
word volgend seizoen weer zo mooi en gaan we met z’n
allen weer mooie resultaten neerzetten op papier, ik heb
er in ieder geval weer zin in om goed te gaan knallen!
Christine
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Domstadtoernooi 2015
Voor het tweede jaar op rij vertrokken Johan Veldhuis,
Johan Ooms, Sander en ik naar hartje Utrecht. Gelukkig
op een zondag en dus parkeerruimte genoeg. Vorig jaar
was het Domstadtoernooi goed bevallen. Mooie
accomodatie, leuke mensen, goede sfeer én succesvol;
ik won de titel en Sander werd knap derde. Johan Ooms
en Johan Veldhuis hadden het lastig in middenNederland, waar het niveau toch wat hoger ligt dan bij
ons in het noorden. Maar zoals men zegt: nieuwe ronde,
nieuwe kansen.
Sander en ik werden in de hoofdpoule geplaatst. Deze
bestond uit acht spelers, iedereen speelde tegen elkaar
(dus zeven wedstrijden) en alleen de eerste twee vielen
in de prijzen. Ik mocht het toernooi openen tegen mijn
teamgenoot Sander, die als een speer uit de
startblokken schoot. Zo was daar snel een 0-1
voorsprong in games en een 0-6 tussenstand in de
tweede. Ik wist mij – met enig geluk – net op tijd te
herstellen en pakte alsnog de tweede game. Deze tik
kwam Sander niet meer te boven en dus kreeg ik mijn
revanche voor Montfoort (Open Montfoortse
Kampioenschappen), waar Sander mij in de finale
versloeg. Dat het voor mij en Sander flink aanpoten was
bleek toen Sander verloor van een 3e-divisie-speler en ik
zelfs (volledig terecht) van een eerste klasser. De
moeilijkste wedstrijden speelden wij verrassend tegen
een tweede klasser. Na een 6-9 achterstand in de vijfde
game won ik hem gelukkig alsnog (11-9). Sander deed
hetzelfde (17-15, ook in de vijfde). Mijn winstpartij tegen
Sander bleek uiteindelijk doorslaggevend en leverde mij
de eerste plek op. Sander zorgde voor dubbel Deltasucces met zijn knappe tweede plaats.
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Johan Veldhuis en Johan Ooms kwamen er een paar
niveautjes lager niet aan te pas. Johan Ooms
beschouwde het toernooi als een mooie voorbereiding
op zijn kampioenswedstrijd van een dag later en Johan
Veldhuis speelde zich met de olympische gedachte naar
een vijfde plek. Het Domstadtoernooi leverde dus twee
prijzen op en een dag later zelfs een kampioensschap in
de vierde klasse voor Johan... mooie resultaten na een
sportieve dag bij de Utrechtse Tafeltennisclub (UTTC)!
Arnoud Hofman

Voor OBS De Letterbeam verzorgden Arnoud en Peter
een gymles. Na schooltijd mocht er nog even gespeeld
worden op een van banken gemaakte reuzentafel.
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Plastic bal
Gezien er nogal wat vragen rond de nieuwe plastic
ballen zijn, wil ik jullie verwijzen naar de onderstaande
tabel en naar het volgend stuk
http://www.fftt.com/doc/Plastic_Balls_Q_A.pdf, waar
allemaal vragen over deze nieuwe ballen worden
beantwoord.

Hier wil ik nog even aan toevoegen, dat de invoering van
deze ballen er als volgt uit ziet:
1 januari 2015: Eredivisie A & B, alle A-toernooien
(senioren en jeugd) zoals Masters, NK, NJK A, Ajeugdranglijsttoernooien, NJM halve finale en finale
Bij verenigingen mag met plastic gespeeld worden.
1 september 2015 (seizoen 2015/2016): Alle competities
(zowel landelijk als afdeling), alle nationale toernooien
(georganiseerd door de NTTB), alle afdelingstoernooien,
zoals de Afdelingskampioenschappen.
(bron: http://www.nttb.nl/nieuws/10/over-nttb/wanneerspeelt-wie-met-de-plastic-bal/)
Jan
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Records
Dames en heren, jongens en meisjes… het is weer tijd
voor… *tromgeroffel* deeee hooghoud-recoooords! En
dit keer niet alleen die van onze eigen clubleden. Ook
enkele gastspelers en snuffelaars komen in deze rubriek
voor. Daaaar gaan we!
Op 02-02-2015 liet Danique (enkelzijdig) iedereen ver
achter zich; 725 keer in drie minuten! Hiermee staat zij
nu officieel eerste en dus is dit hét te kloppen
enkelzijdige-record. Bowe (560) en Mark Hankel (520)
volgden diezelfde avond (ook enkelzijdig) op gepaste
afstand. Peter probeerde ook een duit in het zakje te
doen. Dit lukte hem, met 250 keer, slechts deels.
Ook nam Danique 2 februari het dubbelzijdige-record
over van Christine door (hoe is het mogelijk) één keer
meer hoog te houden (was 194, nu 195 keer).
Op 13-04-2015 hield snuffelaar Jesse de bal 170 keer
hoog en wel op de enkelzijdige manier. Knap voor een
eerste keer!
Dezelfde dag wisten de gastspelers Jildou en Ties (zusje
en broertje van Mark Verhoef) het op de enkelzijdige
manier nog beter te doen. Jildou (309 keer) en Ties (201
keer) lieten zien over veel balgevoel te beschikken, al
bleken zij het hooghouden op de dubbelzijdige manier
nog wel erg lastig te vinden.
Dat waren ze weer! Op naar het volgende clubblad…
nieuwe ronde, nieuwe kansen!
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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 ….12…..??
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

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
Guus Korper
Milo van der Kruis

Wie wordt toch
die nummer
12????
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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

Oplossing ‘waar
is de tafeltennis
bal’: de bal zit
onder nummer 2
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Belangrijk!!

Het nieuwe clubblad komt uit
In oktober 2015.

Daarom willen wij:
- Dat alle stukken ingeleverd zijn voor 21 oktober 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 2015-02. Het
blad verschijnt driemaal per jaar. Oplage 60 exemplaren.
Het volgende nummer 2015-03 verschijnt in oktober
2015. Kopie verslagen moet u voor 21 oktober 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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