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Van de voorzitter
Deze keer wilde ik niet te veel tijd besteden aan wat
gebeurt is, of te wel terugkijken. Daarom wilde ik alleen
aangeven dit ik trots op onze vereniging ben, omdat wij
toch in staat blijken problemen het hoofd te bieden en
daarnaast bij allerlei toernooien in grote getale aanwezig
zijn en in de prijzen weten te vallen. Ik hoop dan ook, dat
wij dit kunnen blijven voortzetten.
Daarnaast hoop ik ook, dat wij dit jaar weer kunnen
proberen iets meer binnen te halen met acties, zowel
geld als ook leden. Hiermee wil ik niet zeggen, dat wij
het slecht doen, maar het kan beter.
Nieuwe leden wil ik van harte welkom heten en jullie veel
plezier toewensen bij het uitvoeren van ons prachtig
spelletje.
Nu gaan wij weer een nieuw seizoen in, met nieuwe
kansen en mogelijkheden. Voornaamste is, dat iedereen
zijn best doet en wij met ons allen er voor kunnen zorgen
dat iedereen plezier houdt in tafeltennis.
Misschien is er nog iemand die iets wil organiseren, wij
houden ons aanbevolen. Alle ideeën zijn welkom. Zoals
ik in vorige voorwoorden al had aangegeven, DeltaImpuls is van de leden, niet van het bestuur. Ik wens ons
dan ook veel succes en tot ziens in de zaal.
Jan J. Zuur
Voorzitter Delta-Impuls
voorzitter@delta-impuls.nl
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Tafeltennissers van Delta Impuls,
Met ingang van dit jaar ben ik de nieuwe
penningmeester van Delta Impuls. Ik zal me even
voorstellen.
Mijn naam is Patrick Hankel, 48 jaar. Ik ben de vader
van jeugdlid Mark Hankel, maar heb zelf geen tafeltennis
verleden.
Ik woon in Joure, met mijn
vrouw Ingrid en mijn
(tweeling) Mark en Anna.
Sommigen van jullie hebben
ook al eens kennis gemaakt
met onze hond Fleur. In
Joure werk ik bij Alderse
Baas advocaten, als
bedrijfskundig medewerker.
In het verleden ben ik
geruime tijd penningmeester geweest van de
handbalvereniging en momenteel ook nog van het
Sinterklaassprookje. Verder zit ik in de Raad van
Toezicht van Miks Welzijn.
Ik hoop dat ik een positieve bijdrage kan leveren aan
Delta Impuls. Mocht je vragen hebben, spreek mij gerust
ergens over aan of mail mij.
Patrick Hankel
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Onze minitafel is in het verleden gebruikt bij een actie in
de bibliotheek met (toepasselijk) een netje van boekjes.
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Uit de oude doos…

Uit de Leeuwarder Courant van 03-03-1986
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Verslag najaarscompetitie 2015
Het najaar leverde kampioenen en degradanten op. Hier
volgen de verslagen van alle senioren én jeugdteams.
Team 1
Wij blijven in de Noordelijke 1e-divisie!
Wij zijn er in geslaagd in de Noordelijke 1e-divisie te
blijven spelen. Dit was het doel van Arnoud, Sander en
Jan Ale. Na drie wedstrijden leek dit een moeilijke
opgave te worden. Na twee verliespartijen met 7-3 en
een gelijkspel stonden zij bijna onderaan. De wedstrijd
tegen Appelscha (die met 8-2 gewonnen werd) gaf het
team nieuwe hoop op een goede eindklassering. Zij
vonden zichzelf daarna terug op de derde plaats van
onderen en gaven deze niet meer uit handen.
Dit team boekte de grootste overwinning op Appelscha
(8-2) en speelde twee keer gelijk. De meeste partijen
eindigden in een 7-3 verlies. Na zeven partijen werd de
poule in tweeën gedeeld (promotie en degradatiepoules). Emmen werd kampioen, de Treffers ’70
degradeerde. FTTC trok zich vooraf terug uit deze
competitie.
Emmen 1
TTV Appelscha 1
Assen 2
GTTC Groningen 3
Argus 1
Delta Impuls 1
De Treffers ’70 2

10 - 78
10 - 58
10 - 54
10 - 50
10 - 62
10 - 57
10 - 41

Arnoud won 21 wedstrijden, Sander 9 en Jan Ale 2.
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Team 2
Dit team had vanaf het begin moeilijkheden door het
opzeggen van Danique. Voornamelijk dankzij haar rating
had dit team tweede klasse toegewezen gekregen. Nu
moesten er iedere wedstrijd spelers uit andere teams
invallen. Hoe goed deze invallers ook speelden… zij
konden degradatie niet voorkomen. Voor Jan Zuur en
Reino was het, mede door de omstandigheden, teveel
gevraagd om veel wedstrijden te winnen; de motivatie
was soms helemaal verdwenen. De beste resultaten
werden behaald tegen Anja 3. Deze wedstrijden werden
helaas wel met 6-4 verloren.
FTTC 3
YOS 1
ANJA 2
Drachten 2
ANJA 3
Delta Impuls 2

10 - 84
10 - 69
10 - 53
10 - 45
10 - 29
10 - 20

Reino won 11 wedstrijden, Jan Zuur 6.
Team 3
Weer een degradant…
Deze heren speelden derde klasse. Een klasse hoger
als het seizoen ervoor, toen werden zij kampioen. In dit
team speelden Anne, Jan Zwier en Johan Ooms. Zij
dachten een kans te hebben om in deze klasse te blijven
spelen, maar het liep anders. Door te verliezen van hun
degradatie-concurrenten Griffioen en MTV’14 zat
handhaving er helaas niet in. Hun beste wedstrijd
speelden zij tegen MTV ’14 (5-5), hun slechtste tegen de
kampioen Buitenpost (1-9).

Pagina 7 / 53

Delta Impuls

Buitenpost 4
Drachten 3
Dokkum 3
Griffioen 2
MTV '14 1
Delta Impuls 3

Jaargang 2016-1

10 - 68
10 - 64
10 - 54
10 - 43
10 - 37
10 - 34

Johan:
Jan:
Anne:

43%
37%
30%

Team 4
Na twee degradanten hier wel een kampioen!
Dit team bestond uit Arjan, Tjibbe, Johan Veldhuis en
Christine. Zij zaten in een poule van vijf teams. In deze
poule waren drie sterke teams te vinden, aangevuld met
twee ‘zwakkere broeders’. Zij leden slechts één kleine
uitnederlaag tegen concurrent FTTC; 6-4. De
thuiswedstrijd tegen datzelfde team wonnen ze wél en
nog overtuigend ook: 8-2. Van YOS, Westenkwartier en
Ready werd tweemaal gewonnen. De grootste
overwinningen behaalde dit team tegen Ready en FTTC,
namelijk: 8-2.
Delta Impuls 4
YOS 3
FTTC 5
Ready 5
Westenkwartier 2

8 - 53
8 - 47
8 - 42
8 - 32
8 - 26

Johan:
Arjan:
Christine:
Tjibbe:

96%
60%
82%
25%

Team 5
Dit team bestond uit vijf spelers: Henk, Sjoerd, Peter,
Tjerk en Tryntsje. Sjoerd is een paar keer afwezig
geweest; hij moest de zon weer opzoeken… Doordat de
kwaliteiten van deze vijf spelers groot zijn maar wel
allemaal verschillend, zaten er een aantal verrassende
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uitslagen tussen. Bergum werd hier met overmacht
kampioen en Buitenpost werd laatste. Delta werd keurig
vierde. Grootste overwinning: 9-1, grootste nederlaag:
ook 9-1.
Bergum 3
Ready 6
Lemmer 2
Delta Impuls 5
ODI 4
Buitenpost 5

10 - 73
10 - 68
10 - 51
10 - 47
10 - 34
10 - 27

Henk:
Peter:
Sjoerd:
Tjerk:
Tryntsje:

60%
71%
47%
17%
6%

Jeugd
Team 1
Dit team speelde voor de tweede keer op rij in de
Noordelijke divisie, notabene na het behalen van het
kampioenschap in diezelfde divisie… Er is bij de bond
één of andere regel die promotie niet mogelijk maakte,
gek he?! Danique haakte hierdoor af. Arnt ging studeren
in Enschede en Henk Jansma ging weer terug naar
FTTC. Er bleven dus maar twee spelers over; Christine
en Raymon. Gelukkig kwam Kevin Heijnen van TTV
Rotak (Leek) ons eerste jeugdteam graag versterken.
Omdat er twee teams uit Landelijk C bij dit team in de
poule waren gezet zat er dit jaar geen kampioenschap
in. De grootste overwinning leverde een 8-2 winstpartij
op, de grootste nederlaag een 8-2 verliespartij. Na zeven
wedstrijden werd de poule gesplitst. Assen werd hier
kampioen, maar zij kwamen dan ook uit Landelijk C.
Delta werd vierde.
Assen 1
De Treffers '70 2
Emmen 2

10 - 68
10 - 59
10 - 56
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10 - 48
10 - 45
10 - 42
10 - 27

Raymon won 15 wedstrijden, Kevin 12 en Christine 10.
Team 2
De tweede kampioen!
Dit team kwam in de 2e-klasse uit, met de spelers:
Benjamin, Mark Hankel en Gertjan. Zij begonnen op de
helft van de competitie te geloven dat zij wel eens
kampioen konden worden in deze klasse… Deze
jongens, die met sprongen vooruit zijn gegaan het
laatste half jaar, lieten goed spel zien en leden dan ook
geen nederlaag. Er werd twee keer met 9-1 gewonnen
en drie wedstrijden eindigden onbeslist.
Delta Impuls 2
GTTC Groningen 1
OLDAMBT 1
Argus 4
Assen 3
DTTC '78 1

10 - 68
10 - 55
10 - 53
10 - 53
10 - 48
10 - 23

Mark:
Benjamin:
Gertjan:

83%
73%
50%

Team 3
Mark Verhoef, Bowe en Joran vormden samen dit team
en speelden ook 2e-klasse. Zij deden het iets minder dan
team 2, maar dat kwam mede doordat Mark zijn arm had
gebroken. Hij kon een aantal wedstrijden niet meedoen.
Hierdoor moesten Michelle en Tom invallen en helaas
was er voor hun geen winstpartij weggelegd. Dit team
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eindigde jammer genoeg onderaan. Assen werd hier
kampioen.
Assen 2
Ready 2
FTTC 2
Tornado '65 1
Dokkum 2
Delta Impuls 3

10 - 74
10 - 69
10 - 60
10 - 41
10 - 39
10 - 17
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Heren Delta Impuls 1 openen seizoen met
gelijkspel
Na een voorbereiding van een maand met veel
toernooien begon voor Arnoud Hofman, Sander Derkx
en aanwinst Wadse Temme op vrijdag 29 januari het
voorjaarsseizoen tafeltennis. Wadse pakt het tafeltennis
weer op bij TTV Delta Impuls, na een periode van
verhuis-en werkdrukte. Hij mocht, samen met zijn
nieuwe teamgenoten, direct aan de bak met een
thuiswedstrijd tegen de mannen van TTV Argus 1 uit
Harkstede; Gert Storteboom, Raymondo Bosch en
Norbert Schuur.
Onder toeziend oog van teamgenoot Jan Ale Maat
begonnen de Friezen sterk. Wadse kwam er niet aan te
pas tegen Storteboom, maar Arnoud en Sander wonnen
in drieën van Schuur en Bosch. Het dubbelspel werd (nu
in vieren) een prooi voor de 'Fries Kampioenen
Dubbelspel' Sander en Arnoud. Zij versloegen het
Harksteder-duo Storteboom en Schuur.
Na het dubbelspel kwam de klad er bij de Heerenveners
in. Wadse verloor (maar zeker niet kansloos) van Bosch
en Schuur. Hij mag terugkijken op een goed debuut en
als hij straks wat meer spelritme heeft opgedaan zal het
alleen maar beter gaan. Sander bleef steken op één
overwinning omdat hij niet van Schuur en Storteboom
wist te winnen. Arnoud won na een prachtige wedstrijd
van Storteboom met een 11-9 eindstand in de vijfde
game. Bosch moest ook aan Arnouds dadendrang
geloven en werd met 3-0 aan de kant gezet.
Zo eindigden beide ploegen op een gelijkspel. Voor
Delta Impuls blijft de doelstelling hetzelfde als vorig
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seizoen: handhaving in de Noordelijke 1e divisie. De vijf
behaalde punten zijn dan een mooi begin.

Een beeld uit de thuiswedstrijd tegen Argus 1. Arnoud en
Sander nemen het in het dubbelspel op tegen Norbert
Schuur (links) en Gert Storteboom (rechts).

Een plaatje van de tweekamp Delta Impuls - Drachten.
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Friese Kampioenschappen 2016
Met één vrouw en twintig mannen vertrokken wij op
zaterdag 23 januari naar Franeker voor de Friese
Kampioenschappen, met de gedachte dat er dit jaar
misschien prijzen te behalen waren; zowel bij de jeugd
als bij de senioren. Bij de jeugd (Kadetten) heeft onze
vereniging een paar goede spelers rondlopen. Hiervan
gingen er drie naar de volgende ronde. Het werd
(helaas) een broedermoord. Mark Hankel moest in de
kwartfinale aantreden tegen Bowe. Mark won deze
wedstrijd. Kevin won ook zijn kwartfinale. Hij verloor
daarna in vijf games, maar wel met zeer goed spel, de
halve finale van Mindert Turksta (Dokkum). Mark won
zijn halve finale maar moest in de finale evenals Kevin,
na ook een goede partij, de winst aan Mindert laten.
Voor de senioren was het bij de dubbels goed raak.
Arnoud en Sander troffen club én teamgenoten Jan Ale
en Wadse in de finale van de D-licentie. Na de eerste
game te hebben verloren trokken Arnoud en Sander in
vier games het spoor weer recht; 3-1. Een mooie eerste
en tweede plek dus voor ons eerste herenteam. Het
andere team dat een vervolgronde mocht spelen was het
duo Jan Zuur/Reino. Helaas was voor hen na deze
ronde het sprookje uit.
In het enkelspel was Christine goed op dreef. Zij won in
haar poule alle wedstrijden van voornamelijk 3e-klassers.
Daarna moest zij in de kwartfinale tegen een lastige
speler van TTV ANJA (Zwaagwesteinde). Christine
verloor met 3-1 van deze speler die later kampioen van
de G-licentie werd; geen schande dat zij verloor, dus!
Arnoud had maar één doel en dat was kampioen worden
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van de D-licentie. In de finale speelde hij tegen Martijn
van der Heide, van FTTC uit Franeker. Arnoud liet zien
dat er maar één grote is: hij won de finale met 3-0.
Volgend jaar mag hij het, tussen al het eredivisiegeweld,
bij de B/C-licenties laten zien.
Peter

ROSEMA SPORTPRIJZEN
Kievitstraat 27
8446 GN Heerenveen
tel: 0622802708
Email:info@rosemasportprijzen.nl
Website: www.rosemasportprijzen.nl

Het adres voor uw
Bekers, medailles, vanen en
supporters artikelen
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Even voorstellen senioren...

Hallo, ik ben Erwin Heijnen en Arnoud heeft mij
gevraagd om me hier even voor te stellen. Ik ben de
vader van jeugdlid Kevin en heb besloten op de
maandagavond lekker te gaan trainen bij deze gezellige
club. Sinds augustus sla ik nu wekelijks een balletje
mee. Ik ben 49 jaar en naast zoon Kevin heb ik een 19
jarige dochter Pharani, die nu in Alkmaar woont. Samen
met Kevin woon ik sinds kort in Marum. Ik tafeltennis nu
ongeveer 5 jaar en speel competitie voor ttv Rotak uit
Leek. Voor deze club ben ik erg actief. Zo ben ik
voorzitter en competitieleider. Daarnaast heb ik de
website van Rotak gebouwd en organiseer ik regelmatig
activiteiten voor jeugd en senioren. De bekendste is
waarschijnlijk het
zomertafeltennis waar
altijd een aantal leden van
Delta Impuls aanwezig
zijn.
Naast het gewone
tafeltennis ben ik
verslaafd aan het spelen
met plankjes. Zodra het
tafeltennis seizoen is
afgelopen start het
plankjes seizoen en kun
je mij ongeveer wekelijks
vinden op toernooien door
heel Nederland waar ik vaak samen met Joost de Kleijn
naar toe ga. Het hoogtepunt was het WK in Hilversum op
27 december waar ik op de TV tafel mocht spelen en
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onder andere ex-wereldkampioen Adeleke en
eredivisiespeler Koen Hageraats als tegenstander in de
poule tegenkwam. Fantastisch om mee te mogen
maken!
Mijn andere hobby’s zijn schaken, poker, vissen en
marketing. In 2013 ben ik 4e geworden op het NK
schafeltennis, een toernooi waar je tegen iedere
tegenstander 4 games moet tafeltennissen en 2 potjes
moet snelschaken. Was erg leuk om een keer te doen!
Wat valt er nog meer te vertellen? Ik ben afgestudeerd
als biochemicus op de RUG in Groningen, heb daarna
aan dezelfde RUG ook een graad in marketing en sales
gehaald, maar eerlijk gezegd gebruik ik mijn drs. titels
nooit. Heb in het verleden fantastische banen gehad in
de life science industrie, maar alles is volledig anders
geworden sinds het wegvallen van de moeder van mijn
kinderen. Ik werk nu bij Trancom in Groningen als
callcentermedewerker en combineer dit met de
opvoeding van Kevin. Mijn grote droom is het hebben
van een eigen bedrijf en het lanceren van
internetmarketing gerelateerde producten op de
Nederlandse en Amerikaanse markt. In de weinige
uurtjes die ik wekelijks overhoud ben ik hier mee bezig.
Ik houd van gezelligheid, culturele en sportieve
vakanties, ben dol op Thailand, mag graag eens een
bioscoopje en terrasje pakken met hartsvriendin Ellen
Holtkamp en lekker doorzakken als dat heel af en toe
echt eens kan.
Delta Impuls in mijn ogen:
Beste tafeltennisser: Arnoud
Grootste talent: Mark
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Beste coach: Jan
Meest prettige kabaal: Johan Ooms
Liefste vrouw: Mathilde
Heel veel respect voor: Peter
Maar eigenlijk: zijn het allemaal toppers!
Erwin Heijnen

Inmiddels voor veel spelers van Delta Impuls vaste prik
in de zomervakantie: zomertafeltennis in Leek, bij Rotak.
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Sint-Kerst ook in 2015 groot succes!
Maandag 14 december was er voor de jeugdleden Arko,
Sylvan, Tom, Mark H., Bowe, Michelle, Christine, Mark
V. en Gertjan, trainers Peter en Arnoud én begeleider
Johan weer het Sint-Kerstfeest (Sinterklaas-en
Kerstviering in één).
Het traditionele dobbelspel bepaalde het verloop van de
avond. Met een beetje geluk konden er snoepjes
verzameld worden (tandartsrekeningen mogen
doorgestuurd worden naar de Kerstklaas te Spanje). Met
wat pech moest je een snoepje bij Johan inleveren... wat
zal die man een kilo's zijn aangekomen, er werd namelijk
nogal vaak 1 gedobbeld!
Alle surprises en
gedichten waren
dit jaar weer
prachtig in elkaar
geknutseld. Zo
ontving Peter de
'Trainer van het
jaar-trofee' en
Mark V. de vis
'Nemo' uit de film
'Finding Nemo'.
Het Sint-Kerstfeest zat er na een anderhalf uur (de tijd
vloog!) dan toch echt op voor 2015. Na afloop werden de
trainers Peter en Arnoud (met een boodschappenpakket)
nog even in het zonnetje gezet door Mark Verhoef. Hij
was jarenlang een trouw jeugdlid van onze vereniging,
maar vond het tijd worden voor andere dingen. Hopelijk
zien we hem nog eens terug!
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Open Hoogeveense Kampioenschappen
Begin januari begon mijn voorbereiding op de Friese
Kampioenschappen. Ik deed mee aan de ‘Open
Oudegaaster’, waar ik in de kwartfinale werd
uitgeschakeld door Richard Heeres van FTTC. De weg
naar die kwartfinale verliep, met twee verliespartijen, al
niet vlekkeloos. Een week later, bij het toernooi om de
Joo-Cup (ook in Oudega), ging het al beter. Ik won al
mijn wedstrijden op tafel 2. Sander kreeg dit jaar de kans
op tafel 1. De laatste test voor de FK bracht mij
woensdag 20 januari, samen met Rene Feenstra
(Drachten), naar Hoogeveen. Daar deed ik voor de
eerste keer mee aan de ‘Open Hoogeveense
Kampioenschappen’.
In de A-poule trof ik sterke 2e-en 1e-klassers én exeredivisiespeelster Heleen Mulderij (speelt Noordelijke
1e-divisie). Iedere wedstrijd bestond uit twee games; je
kon dus 2-0 winnen of verliezen of 1-1 gelijkspelen. Elke
gewonnen game leverde een punt op. Dit systeem
zorgde ervoor dat het niveau van de spelers er weinig
toe deed. Was je even niet scherp, dan leverde je zo een
game (en dus een punt) in. Dat overkwam mij één keer
en wel in mijn tweede wedstrijd. Ik was nog niet
helemaal wakker en verloor een game met 11-9 van een
2e-klasser die, eerlijk is eerlijk, gewoon goed speelde.
Gelukkig pakte ik wel de tweede game en hield ik de
schade beperkt (1-1). Concurrente Heleen liet over de
hele avond een game meer liggen en dat zorgde voor
een spannende laatste wedstrijd…
Wedstrijden tussen Heleen en mij gaan vaak gelijk op
aangezien wij over hetzelfde speltype beschikken;
weinig effect, veel tikwerk. Vooraf wist ik dat ik één game
nodig had om het kampioenschap veilig te stellen. Ik had
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geleerd van mijn tweede poulewedstrijd en was nu
meteen bij de les. De eerste game viel direct mijn kant
op, waardoor de tweede game er eigenlijk niet meer toe
deed. We maakten er nog een mooie, lange (met beiden
een stand van boven de 10) laatste game van die ik nog
wel winnend af wist te sluiten. Aan het einde van de
avond (zo rond 23.30 uur) reden Rene en ik, met een
beker in de kofferbak, terug naar Friesland.
Arnoud
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Sander Derkx en Jan Ale Maat naar plek 2
en 3 in IJsbrechtum
Namens Delta Impuls namen Arnoud, Sander en Jan Ale
op 30 december deel aan het 'YOS Oudejaars Invitatie
Toernooi'. Dit toernooi (voor de eerste keer
georganiseerd) kende een sterk deelnemersveld met,
naast spelers van onze vereniging, tafeltennissers van
TTV YOS en TTV ODI.
Arnoud viel dit keer buiten de prijzen. Drie spelers
(Sander, Eelke en Jan Ale) wisten hem, na vijf games, te
kloppen. Jan Ale verslikte zich in Feike-Pieter Tigchelaar
van YOS, maar versloeg wel toernooiwinnaar Eelke
Cramer; een bronzen medaille was zijn deel. Sander
speelde de hele avond degelijk en maakte uiteindelijk
alleen een fout tegen Eelke; hij ging naar huis met een
zilveren plak.
Zo werden er op de valreep van 2015 dus nog mooie
resultaten behaald. Hopelijk is dat in 2016 niet anders!
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Het derde degradeert, maar kleinkinderen
toch blij
Anne, Jan Zwier en Johan Ooms wisten op voorhand dat
de 3e-klasse een lastig karwei zou worden. De jaar en
dag sterke 4e-klassers ontbeert het (m.u.v. Anne) aan
echte ervaring in die klasse en inspeel tijd krijg je niet.
We startten tegen de uiteindelijke kampioen Buitenpost
heel behoorlijk. Johan, die de zomer had doorgetraind
(omdat hij een tolpoortje geen voorrang gaf met zijn
camper en reizen kon vergeten), speelde bijna 100% en
Jan was ook goed voor een punt.
Tegen Griffioen was Jan de baas en hij nam de rest op
sleeptouw; een redelijk 4-6 verlies.
Allengs bleek dat Jan het best zijn eigen vorm hield.
Johan zakte wat terug en Anne kwam niet los. Anne had
gewoon het probleem wat alle Gorredijkers hebben: elk
mens wordt ouder en krimpt iets, maar bij Gorredijkers
blijken lichaamsdelen te blijven groeien. Bij Anne is dat
zijn rechterduim. Een ontelbaar aantal keren raakte die
(enorme) duim het balletje waardoor werd voorkomen
dat de tegenstander nog iets hoefde te doen. Ze gingen
zelfs op die duim spelen…
Drachten 3 dan. Zowaar een gewonnen dubbel en
daardoor ook een beperkt verlies; 4-6.
De nieuwe club MTV ‘14 (met een Noordelijke divisieman in haar gelederen) bood een gezellige speelarena
en een gelijkspel. Deze mede-degradatiekandidaat deed
het met deze uitslag goed, want de onervaren spelers
zouden het de gehele competitie lastig krijgen.
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Buitenpost thuis was ontluisterend. Johan als enige een
punt… degradatie begon te lonken.
Jan richtte zich op en speelde tegen Chris van Griffioen
een wereldpot. Hij stond op winst maar het werd jammer
genoeg verlies. Jan verder goed voor 2 punten.
De kleinkinderen die al die uitslagen hoorden werden
niet vrolijk van de opa’s. Daarom werd besloten een
pepernoten-competitie in te stellen. Winst op een
gelijkwaardige of lager geplaatste speler is 1 noot, een
hoger geplaatste speler het aantal noten aan plaatsen
dat de tegenstander hoger staat.
Sint Nicolaas hoorde van die actie en bood een contract
aan waarbij een bonus kon worden behaald bij het
binnenslaan van meerdere punten per wedstrijd.
Johan was de eerste die dat lukte tegen Dokkum thuis…
Yes we can!
Prompt kreeg ik als aanvoerder een mail van Jan: heb ik
dan geen recht op de bonus na de wedstrijd tegen
Griffioen?
De klachtencommissie wees dat af (kon contractueel
niet), maar na lang zeuren bij de Sint werd het contract
toch aangepast en door de commissie goedgekeurd. Jan
kreeg er 4 noten bij…
Dokkum uit werd weer lastig met een semi 1e-klasser in
haar gelederen. Jan speelde weer de sterren van de
hemel en had de man bijna te pakken. Johan had een
off-day; Frans nam revanche.
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Drachten uit was de genadeklap. Jan had zijn kruit
verschoten en Anne en Johan sloegen zich met veel
moeite naar een punt de man. Afscheid van de 3eklasse.
Albert Heijn zag het leed van de kleinkinderen in z’n
ogen… die opa’s sloegen geen pepernoot bij elkaar. Dus
kwam er een superbonus: winnen van MTV ‘14 levert de
man 450 gram noten op. Het Sinterklaas feest in één
klap gered.
Jan lust geen noten en bleef op 1 punt steken, maar
Anne ging los. Johan ontsnapte miraculeus na een 6eklasse schuifpartij en zowaar, met het dubbel erbij, was
daar een 6-4 winst…
Johan (16 pepernoten + bonuszak) haalde met 43% zijn
doelstelling net niet (50%). Het ontbeerde hem aan
ervaring. Gelukkig krijgt hij van Delta nog een kans. Jan
(9 pepernoten + bonuszak) haalde 37%. Daar had meer
in gezeten. Anne (31 pepernoten + bonuszak) haalde
27%. Een beetje onder zijn kunnen maar verklaarbaar
met die Gorredijkse duim.
Als aanvoerder neem ik afscheid van de taaie tijgers, die
nu de meest taaie tijger van Friesland in hun team
krijgen (Henk de Haas). Dank voor de vele seizoenen
plezier en inzet.
Een best wel trotse aanvoerder,
Johan Ooms
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TTV Delta Impuls op YouTube:

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

Arnoud, Sander en Jan Ale wisten zich, in hun
debuutseizoen in de Noordelijke 1e-divisie, knap veilig te
spelen.

Pagina 26 / 53

Delta Impuls

Jaargang 2016-1

Waar is de
tafeltennis
bal?

Dit is een foto uit het archief. In het jaar 2014 speelden
Jan Zwier (nu 4e-klasse senioren) en Gertjan (nu 1eklasse jeugd) een potje tafeltennis op het Kersttoernooi.
Op dit toernooi spelen de spelers altijd tot de 21 punten
en Gertjan is daar, met 19 punten, bijna… Help hem en
geef Jan Zwier de genadeklap door te raden achter welk
cijfer de bal verstopt zit. De oplossing kun je zoals
gewoonlijk weer achterin dit clubblad vinden.
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Even voorstellen:

Mijn naam is: Christine Peterson.
Leeftijd: 18 jaar.
Woonplaats: Heerenveen.
School/opleiding: Bornego College Lyceum.
Klas: 5 Havo.
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Hobby’s: Mijn allergrootste hobby is natuurlijk
tafeltennis. Daarnaast vind ik tekenen en met vrienden
praten/afspreken ook erg leuk.
Lievelingseten: Macaroni, kip tandoori en sla.
Lievelingsdier: Dolfijn.
Favoriete vakantieland: Ik denk Zwitserland, vooral
vanwege de natuur.
Competitie: Jazeker, in het team met: Reino, Jan Zuur
en Kevin. Wij spelen dit seizoen in de 3e-klasse.
Waarom heb je voor tafeltennis gekozen: Dat
gebeurde inmiddels 6,5 jaar geleden in de
zomervakantie waarbij ik, via een soort snuffelperiode,
met tafeltennis in aanraking kwam. Daar heb ik toen vier
keer kunnen spelen en ik vond het echt heel erg leuk om
te doen. Na die vier keer kreeg ik van Peter het
aanmeldingsformulier en werd ik lid. Sindsdien speel ik
nog steeds met veel plezier deze mooie snelle sport.
Wat wil je later worden: Ik ben daar nog niet helemaal
uit. Ik denk dat het in ieder geval iets wordt met
kinderen, begeleiding of cultuur.
Wat wil je nog kwijt: Ik wil nog even zeggen dat ik
iedereen weer een mooi seizoen wens, met leuke
resultaten én met een gevoel dat je volgend seizoen
weer een balletje wilt slaan.
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Delta Impuls 4, najaarsseizoen 2015
Gepromoveerd van de 5e-klasse naar de 4e-klasse. Leuk!
Maar ja, dan wordt het natuurlijk wel wat zwaarder. Maar
we hebben het gered en zijn zelfs gepromoveerd naar
de 3e-klasse! Het begin was moeizaam, maar het ging
steeds wat beter. Even wennen aan het niveau denk ik.
Uiteindelijk was ik toch nog goed voor een
winstpercentage van 60%.
Ook Tjibbe moest even wennen. Maar goed, die had het
eerste deel van het seizoen zijn lenzen niet in… en dan
mis je de bal wel eens natuurlijk. Nadat hij zijn lenzen in
had gedaan speelde hij een stuk beter, maar ook hij
moest wennen aan het niveau.
Christine speelde alleen de thuiswedstrijden. Hierdoor
heb ik maar één keer met haar samen kunnen spelen.
Als we haar statistieken bekijken dan ziet dat er aardig
constant uit. Goed voor de 3e-plek op de lijst van de
persoonlijke resultaten.
En dan Johan Veldhuis. Die staat op nummer één op
diezelfde lijst. Met één verloren wedstrijd. En wat was hij
zenuwachtig toen hij voor de tweede keer moest spelen
tegen Ivor (TTV Ready). Maar dat viel gelukkig reuze
mee. Johan won deze partij. Prima constante factor.
Volgend seizoen een klasse hoger en dus wordt het hard
strijden voor sommige spelers. We zullen zien wat het
gaat worden. Ik hoop in elk geval weer veel plezier te
mogen beleven in de competitie.
Arjan
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Doto Invitatietoernooi 2015
Zaterdag 24 oktober was het weer tijd voor één van mijn
jaarlijkse tafeltennisuitjes; het Doto Invitatietoernooi. In
Siddeburen mocht ik proberen mijn titel in de Noordelijke
divisie-poule van vorig jaar te verdedigen. Dat leek, na
het lezen van de poule-indeling, een lastig verhaal te
worden. Met de ervaren Harry Kruizenga en Johan
Vogelzang, de jonge talenten Eelke Cramer en Justin
Zeeders, verdediger Rolf Smid en teamgenoot Sander
Derkx was er voldoende concurrentie. Dan heb ik nog
niet eens Ton Ringenier genoemd. Ton is een
hoofdklasse-speler (waarin hij bijna alles wint) uit
Kampen. Ik trof hem al verschillende keren op
toernooien en nog nooit wist ik van hem te winnen… zou
dat deze keer wel lukken?
Zoals zo vaak mocht ik in mijn eerste wedstrijd
aantreden tegen clubgenoot Sander die ik, ietwat
geflatteerd, met 3-0 won (14-12, 12-10 en 11-9). In mijn
tweede wedstrijd ging ik in vier games onderuit tegen –
daar is hij al – Ton. Een terechte nederlaag met een
wereldpunt van de man uit Kampen. Ik stuurde hem van
links naar rechts en dacht dat ik hem uitgeplaatst had.
Ton legde zijn bat echter in zijn andere hand, wist de
rally zo te vervolgen en zelfs te winnen. De wedstrijd
daarna, tegen Harry, werd zo erg belangrijk. Verlies kon
wel eens einde toernooi betekenen. Twee games
verliepen vlekkeloos en een 2-0 voorsprong was daar.
Daarna kwam de klad erin. Harry werd steeds sterker en
vocht zich terug. In de vierde game wist ik dan toch de
wedstrijd (en eerlijk is eerlijk: na aardig wat netballetjes)
te beslissen. Omdat ik in de wedstrijden daarna geen
game afstond eindigde ik op de tweede plaats, achter de
ongeslagen Ton. Ik kon mij op gaan maken voor de
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finalewedstrijd tegen diezelfde (inmiddels mijn
angstgegner) Ton.
Voor mij werd het zo’n finale waarvan je er in je leven
maar een aantal speelt. Alles raken, een paar net-en
randballen… alles zat mee. Ton kwam er, na een lange
dag tafeltennis, niet doorheen en (eigenlijk wel een
beetje tot mijn verbazing) was het na drie games
voorbij… eindelijk moest Ton een keer capituleren. Na
een hapje, drankje en het uitreiken van de prijzen vertrok
ik weer naar het Friese land waar ik nog lang nagenoot
van een gezellige en perfect georganiseerde dag. De
komende editie(s) ben ik weer van de partij!
Arnoud

Joo-Cup 2016
Op vrijdag 15 januari was er weer de jaarlijkse strijd om
de Joo-Cup bij TTV ODI. Onze vereniging Delta Impuls
vertrok met 10 man (eigenlijk met 9 man en 1 vrouw)
sterk naar Oudega.
Ik, Johan Veldhuis, won drie wedstrijden en verloor er
twee. Ik dacht daarom dat ik derde in onze poule
geworden was, maar op onderling resultaat bleek ik
eerste geworden te zijn; dat was toch een wonder!
Met het gehele team van Delta Impuls behaalden we
aardig wat punten. Wij zijn uiteindelijk op een knappe 3e
plaats beland met 68 punten én een beker.
Johan Veldhuis
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Zomaar een beeld van de goedbezochte jeugdtraining
van maandag 26-10-2015.

Tafeltennis in de gymles; door de hoepels mikken.

Pagina 33 / 53

Delta Impuls

Jaargang 2016-1

FK 2016
Het is 2016, de eerste paar dagen vliegen voorbij.
Training begint weer, het schoolritme wordt weer
aangewakkerd en ook week 1, 2 en 3 zijn voorbij voordat
je het weet. En dan is het toch echt alweer zo ver: de 23e
is aangebroken. Vroeg opstaan en ook dit jaar weer op
naar Franeker om daar vele wedstrijden te spelen op de
Friese Kampioenschappen.
Eenmaal daar aangekomen je even aanmelden,
omkleden en even een praatje maken met de overige
clubgenoten die je in de zaal tegenkomt of met de
mensen die je al een tijdje niet hebt gesproken. Dan de
opening en op naar de tafels om het dubbelspel van start
te laten gaan. Ik dubbelde samen met een Dijkstra van
DOV (Leeuwarden) in een poule van 3, waarbij alleen de
nummer 1 doorging. De rest zou al afvallen. Wij verloren
de 1e wedstrijd. Toch wisten we de 2e nog te winnen,
maar dit was niet genoeg om door te kunnen naar de
vervolgronde. Wat ga je dan doen? Juist, gezellig praten
met andere spelers en leuke wedstrijden bekijken van
clubgenoten; dat vind ik ook altijd leuk om te doen. Met
volgens mij toch wel als hoogtepunt de dubbelfinale in
de D-licentie tussen het duo Hofman & Derkx en Temme
& Maat. Daarmee waren de eerste 2 bekers voor Delta
Impuls een feit. Na voor mij een lange tijd wachten (lees:
iets meer dan 2 uren) mochten we dan eindelijk
doorgaan met de enkelrondes.
Ikzelf was te vinden in de G-licentie. In de poule speelde
ik goed. De meeste wedstrijden wist ik met een 4-setter
naar mijn kant te trekken, op 1-na… (als ik het me nog
goed kan herinneren) dat was namelijk een 3-setter.
Omdat wij een poule hadden die volgens de organisatie
kennelijk niet snel genoeg ging moesten we op 2 tafels
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spelen, waarbij de ene tafel (door de kou) minder fijn
speelde. Dat was soms wel jammer. Bovendien moet je
dan ook sneller achter elkaar spelen. Dat kan natuurlijk
wel lekker zijn, maar af en toe een korte rust is ook wel
fijn. De laatste wedstrijd tegen Dijkstra van YOS was de
spannendste voor mij: 3 van de 4 sets met standen
boven de 10. De overige set ging makkelijk naar mij. Dat
geeft ook wel aan hoe vreemd een wedstrijd soms kan
verlopen. Vanwege het feit dat ik alles had gewonnen in
de poule ging ik dus samen met de nummer 2 door naar
de volgende ronde: de kwartfinale. Hierbij moest ik tegen
J. van der Meulen van Anja. In het verleden heb ik daar
weleens eerder tegen moeten spelen, wist ik nog.
Ondanks dat het mij lukte de tweede game te pakken,
wist ik deze wedstrijd helaas niet te winnen. Ik vond met
name het spel van hem vervelend en mede daardoor
verloor ik de wedstrijd. Daarmee was de enkelronde voor
mij ook afgelopen. Hij werd uiteindelijk ook kampioen in
de G-licentie, dus dat ik nog een set had gewonnen was
dan achteraf gezien wel fijn.
Dan ga je maar weer kijken bij de andere spelers. Het
blijft mooi dat er in deze sport zoveel diversiteit in elk
spel zit. Als je dan ook nog gaat kijken bij de hogere
licenties kom je ook hele leuke wedstrijden tegen om te
aanschouwen. Ook het kijken van een aantal wedstrijden
van de jeugd is fijn. Dan zie je bij sommige spelers al wel
het talent dat ze op die leeftijd hebben en dat is mooi om
te zien. Op den duur zie je de zaal leeglopen. De laatste
finales van de senioren worden gespeeld. De jeugd is
vaak al eerder klaar.
En dan kan de reis naar huis weer beginnen na toch een
vrij lange dag. De Friese Kampioenschappen zijn
afgelopen en dan kan de voorbereiding op de competitie
en eventuele volgende toernooien weer beginnen. Het
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duurt weer een jaar voordat duidelijk wordt wie dan de
titel Fries Kampioen mag gaan dragen, en dat een jaar
lang. Hiermee sluit ik dit stuk dan maar mooi af.
Christine

Aan dit kunststukje is te zien dat Christine, naast
schrijven, ook erg mooi kan tekenen.
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Vier vragen voor… Wadse Temme
FTTC, organisator van de Friese Kampioenschappen
sprak, in voorbereiding op de FK 2016, met ons nieuwe
clublid Wadse Temme. Leer hem wat beter kennen door
het volgende interview.
Na Jelle Bouwer (Buitenpost), Johan Vogelzang
(MTV’14) en Richard Heeres (FTTC) is de pen
doorgegeven aan Wadse Temme, die na drie
tafeltennisloze jaren binnenkort zijn debuut maakt voor
het eerste herenteam van Delta Impuls (noordelijke 1e
divisie). Wat heeft Wadse op zijn lever?

Wie is Wadse Temme?
‘Ik ben 33 jaar en woon samen met mijn vrouw Henny en
onze 1-jarige zoon Jesse in Beetsterzwaag. Mijn brood
verdien ik als persoonlijk begeleider in een 24
uurswoonopvang voor mensen die in meerdere of
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mindere mate begeleiding nodig hebben bij het
zelfstandig wonen. Naast mijn werk sport ik graag, luister
ik naar muziek en doe ik aan gamen. In november ben ik
weer begonnen met tafeltennis, de sport waar ik toch de
meeste voldoening uit haal. Behalve tafeltennissen mag
ik graag wielrennen en tennissen.’
Hoe ziet je tafeltenniscarrière er in grote lijnen uit?
‘Toen ik nog in Hylaard woonde, ging ik als kleine jongen
regelmatig met mijn vader mee om te tafeltennissen in
Menaldum bij DSV’80. Ik bleek de sport al snel leuk te
vinden. Toen wij daarna naar Menaldum zijn verhuisd,
ben ik meteen op tafeltennis gegaan. Dit zal rond mijn
elfde zijn geweest.
Ik heb bij DSV’80 met tafeltennis een prachtige jeugd
gehad. Vooral speelde ik samen met Jelle van der
Meulen en Robert Bosma in een team. Elke week stond
er een wedstrijdverslag in de krant (meestal met een
foto) en werden we na de wedstrijd gebeld door de radio
om de wedstrijd te bespreken. Met dit competitieteam
heb ik landelijk A bereikt en hebben we de prijs voor
sportploeg van het jaar gewonnen. Na onze
competitiewedstrijden op zaterdagochtend sprongen we
op onze fiets om naar FTTC te gaan. Daar konden we
Arnold Terpstra, onze trainer en destijds de beste
tafeltennisser van Friesland, bewonderen.
Bij de pupillen werd ik Fries kampioen. Een jaar later
stond ik als underdog in de hoogste klasse in de finale
tegen Henk Jan Wils, die momenteel de regerend Fries
kampioen bij de heren is. Natuurlijk wist ik niet te
winnen, Henk Jan was toen al vele niveaus beter dan de
rest, maar wat heb ik genoten van mijn wedstrijd tegen
Henk Jan in de arena!
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Vanwege mijn werk ben ik op 18-jarige leeftijd gestopt
met tafeltennis, dit heb ik in 2006 weer opgepakt. Ik heb
de afgelopen jaren bij FTTC, Argus en Midstars
gespeeld. Naast dat ik zelf tafeltenniste, ben ik de jeugd
gaan trainen en was ik bij Argus coach van het eerste
damesteam, dat de eredivisie haalde. Nu speel ik, na
drie jaar afwezig te zijn geweest, bij Delta Impuls in
Heerenveen. Een mooie club waar plezier en sociaal
contact vooropstaan, iets wat ik altijd belangrijk blijf
vinden in de sport.’
Wat zijn je ambities voor de komende FK?
‘De komende FK zie ik voor mijzelf als een trainingsdag
voor de competitie. Nu ik er drie jaar uit ben geweest, ga
ik er niet van uit dat ik mee zal doen om de prijzen. Ik
weet zelfs niet eens goed welke spelers de grote
kanshebbers zijn in de D-licentie. Volgens Facebook is
mijn teamgenoot Arnoud Hofman een van die
kanshebbers. Vorig jaar heeft Sieds Tjepkema
gewonnen. Ik ben benieuwd hoe hij het dit jaar gaat
doen op de FK.’
Welke speler van een andere Friese club mogen we
van jou in de volgende ‘Vier vragen’ aan de tand
voelen en waarom?
‘Klaas de Jong van TTV Dokkum. Ik heb vele malen
tegen hem mogen spelen, was het niet in de competitie
dan wel op toernooien. Klaas vind ik een sympathieke,
vrolijke en gezellige man die voorheen soms wat moeite
had om de rust te bewaren tijdens een wedstrijd. Ik lees
graag hoe hij over tafeltennis denkt en hoe hij daarmee
aan het werk gaat.’
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Kersttoernooi 2015
Op vrijdagavond 18 december trokken 33 personen naar
de gymzaal aan de van Leeuwenhoekweg te
Oudeschoot 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 tweede
jeugdteam, dat kampioen geworden was in de tweede
klasse; Mark Hankel, Benjamin en Gertjan kregen een
grote beker. Daarna kregen enkele spelers van het
vierde seniorenteam (alleen Johan Veldhuis en
Christine, want Arjan en Tjibbe waren afwezig) bloemen
aangeboden voor hun kampioenschap in de vierde
klasse. Toen was Anna Hankel (zus van Mark) aan de
beurt. Zij had de meeste ‘de Grote Clubactie-loten’
verkocht en dat leverde haar ook een mooie beker op.
Nadat de spelregels door Peter waren uitgelegd konden
we om 19.30 uur beginnen met de partijen.
Spelregels Kersttoernooi 2015
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

Andries
Sander
Pim
Erwin
Arnoud
Jan

Henk
Kevin
Christine
Peter
Arnt
Johan

Bowe
Gertjan
Benjamin
Robert
Joran
Michelle
Tjerk

Arko
Lotte
Joop
Harry
Tom
Gerjen
Sem
Anna
Jurre

De spelers werden over vijf poules verdeeld met zoveel
mogelijk in iedere poule één van elke licentie. In de
poules waren op het eerste gezicht geen verrassingen,
maar de top had het toch zwaar tegen de spelers uit
lagere licenties. Vaak was de uitslag 21-19 of 21-18.
In poule 1 had Andries het excuus dat hij al een half jaar
niet gespeeld had. Tjerk won in deze poule. Hij verloor
alleen van Sem.
In poule 2 won Michelle met overtuiging van Arnoud; 2120. Ook in deze poule had de
top het moeilijk. Mark liet zien dat hij een aanstormend
talent is en won deze poule. Hij wist alleen niet van de
grote baas te winnen (Arnoud).
In poule 3 deed Peter het slecht. Zijn excuus was dat hij
meer aan het organiseren was dan
aan het spelen. Kletskoek natuurlijk. Sander werd eerste
van deze poule. Hij won met 21-20 van Gerjen, die
laatste werd.
In poule 4 verloor Pim van de latere winnares Anna
Hankel en wel met 20-21. Onze student Arnt was meer
met het studentenleven bezig dan met het tafeltennis; hij
won alleen van Arko en werd laatste. Anna verloor alleen
van Benjamin.
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Poule 5 verliep precies volgens plan. De spelers met de
hoogste licentie eindigden bovenaan. Alleen Johan
Veldhuis zakte een plaatsje omdat hij van Joran verloor.
Hier volgen de eindstanden van iedere poule met het
puntentotaal. Bij gelijke standen geeft het onderlinge
resultaat de doorslag.
1

2

3

Tjerk-4
Henk-4
Bowe-3
Sem-2
Andries-1
Joop-1

Mark-4
Arnoud-3
Robert-3
Michelle-2
Tom-2
Jan-1

Sander-5
Kevin-4
Gertjan-3
Lotte-2
Gerjen-1
Peter-0

4

5

Anna-4
Pim-3
Benjamin-3
Arko-2
Harry-2
Arnt-1

Erwin-5
Christine-4
Joran-3
Johan V.-2
Wilma-1
Jurre-0

Om 22.30 uur was iedereen uitgespeeld en konden we
aan de prijsuitreiking beginnen. Arnoud had, zoals ieder
jaar, weer drie mooie prijsjes geregeld. Wilma kreeg er
één omdat zij voor het eerst een balletje sloeg bij onze
vereniging. Johan Veldhuis kreeg er ook één omdat hij
van de competitiespelers de minst presterende senior
was (eigenlijk was Peter dat, maar organisatoren dingen
niet mee om prijzen). Als laatste kreeg Sem een prijs
voor de beste niet competitie spelende speler bij de
jeugd. Na het opruimen, wat wij met ons allen deden,
konden we na een geslaagde avond lekker naar huis.
Peter
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Team 4: van een samengesteld team uit
diverse klassen naar een prestatie om
trots op te zijn
Vanuit allerlei richtingen werd team 4 opgericht voor de
najaarscompetitie; Johan Veldhuis (die het seizoen
ervoor nog uit was gekomen in de 3e-klasse), Arjan &
Tjibbe (in het voorjaarsseizoen al teamgenoten en toen
actief in de 5e-klasse) en ikzelf (het seizoen ervoor
competitieloos i.v.m. een blessure en daarvoor
uitkomend in de 4e-klasse). De 4e-klasse… eens kijken
wat voor resultaten dat op zou kunnen leveren deze
keer.
Dan breken de wedstrijden echt aan met bijna elke keer
dezelfde opstelling in uit-en thuiswedstrijden. Ik, Tjibbe &
Johan speelden de thuiswedstrijden en de drie mannen
speelden standaard de uitwedstrijden. Alleen de laatste
thuiswedstrijd speelden Arjan, Johan en ik. Hieruit blijkt
dus dat Arjan en ik slechts één wedstrijd samengespeeld
hebben en daardoor wisten we minder van elkaars spel.
In de competitie speelt het toch altijd anders dan op een
training, dat is in ieder geval mijn ervaring. Vooral als je
nog nooit eerder bij elkaar in een team gezeten hebt.
De eerste wedstrijd wonnen we meteen met mooie
cijfers; dat was een leuk begin van de competitie.
Daarna werd er door dit team slechts één keer verloren,
de rest van de wedstrijden werden allemaal gewonnen.
De verloren wedstrijd was de uitwedstrijd tegen FTTC.
Daardoor leek dat team onze grootste concurrent. Dit
veranderde op een later moment toch door de
plotselinge opkomst van YOS. Wij waren dan ook blij dat
wij de thuiswedstrijd tegen FTTC met duidelijke cijfers
wonnen. Dit werd deels ook veroorzaakt doordat bij hen
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de op papier sterkste persoon ontbrak. Toch ben je als
team dan wel blij dat je weer een voorsprong kunt
boeken. Ook YOS wist niet te winnen van ons. Je blijft
strijden voor elk punt dat je nog dichter kan brengen bij
een mogelijk kampioenschap. Dit deden wij keer op keer
door lekker ons eigen spel te blijven spelen en elkaar
goed te coachen. Dat heeft in veel gevallen een positief
effect. Ten minste… als je er ook daadwerkelijk iets mee
doet. Dat deden we in mijn ogen wel op de goede
manier.
Ook ging het dubbelspel dit seizoen goed. In de eerste
drie thuiswedstrijden speelden Johan en ik steeds het
dubbel. Wij wisten die samen elke keer naar onze kant
toe te trekken en dat kan vaak het verschil maken tussen
een gelijkspel of een winst of verliespartij. Alleen in de
laatste thuiswedstrijd viel het dubbel de andere kant op.
Dit was de eerste dubbelpartij die ik samen met Arjan
speelde. Slecht ging het zeker niet.
Punten na punten werden binnengehaald. Met de bijna
standaard drie punten van Johan gaat dat al vrij snel.
Dat is natuurlijk nog niet genoeg om mooie resultaten
neer te zetten. Arjan haalde gemiddeld ongeveer 2
winsten binnen per wedstrijd en Tjibbe maakte vaak ook
nog een punt per keer. Ikzelf haalde twee of drie winsten
uit iedere partij. Wedstrijd na wedstrijd gaat voorbij.
Opeens is er weer een schommeling in de standen van
de gehele poule… de ene komt omhoog en de ander
gaat weer net een stukje omlaag. Dit zorgde er gelukkig
wel voor dat het vrij spannend bleef tot de één na laatste
wedstrijd. Halverwege kwamen wij op de eerste positie
te staan en sinds dat moment bleef dat stabiel. Dat geeft
aan dat dit een goed team is geweest. Tijdens de
allerlaatste wedstrijd op een maandag hoefden Arjan,
Tjibbe & Johan nog maar een paar puntjes te
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verzamelen om definitief kampioen te kunnen worden.
Tjibbe en Johan gingen hier een keer samen dubbelen
(met succes!). Johan vond het mooi dat de laatste
wedstrijd van dit seizoen, inclusief dubbel, ook werd
gewonnen. Een goede afsluiting en een mooie
herinnering! Helaas kon ik er zelf niet bij zijn omdat
deze afsluitende wedstrijd doordeweeks plaatsvond.
Gelukkig werd ik door Arjan en Tjibbe wel op de hoogte
gehouden, dat vind ik altijd prettig. Dit deden ze
overigens elke keer en niet alleen bij deze wedstrijd. Na
deze wedstrijd was het dan echt officieel geworden dat
team 4 kampioen was geworden in de 4e-klasse. Dat was
super leuk; voor het eerst in deze opstelling en meteen
de 1e-plek weten te bemachtigen!
Inmiddels zijn we alweer van start gegaan met het
voorjaarsseizoen van 2016. Dit team is nu al niet meer
samen. Johan Ooms, die dit seizoen dan erg graag een
hoger percentage dan mij wil draaien, heeft mijn plek in
dit team ingenomen. Ik ben overgestapt naar het 2eteam. Benieuwd hoe we het er van af gaan brengen dit
seizoen in de 3e-klasse. Ik hoop in ieder geval voor
iedereen op een mooi seizoen, met mooie persoonlijkeen teamresultaten en bovenal: veel plezier.
Christine
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Records
Enkele jeugdspelers hebben de afgelopen tijd weer
mooie aantallen behaald. Zij komen steeds dichter in de
buurt van de clubrecords (enkelzijdig: 725 keer,
dubbelzijdig: 195 keer). Binnenkort gaat er vast eens
iemand overheen! Er zijn ook nieuwe, andere records
neergezet: één keer bat en één keer rand van bat, één
keer bat en één keer stuit op de grond en al
hooghoudend een rondje om de tafel lopen. Benieuwd
naar deze records? Lees dan snel verder!
Op 18-01-2016 hield Michelle 302 keer hoog op de
enkelzijdige manier. Een week later (25-01-2016) deed
zij dat, met 430 keer, nóg beter! Ook dubbelzijdig kan
Michelle aardig uit de voeten; 144 keer.
Sylvan deed het 25-01-2016 ook erg goed (380 keer op
de enkelzijdige wijze) en zat Michelle op de hielen. Peter
stelde dezelfde avond wat teleur... slechts 35 keer
enkelzijdig.
Dan nu de nieuwe, officiële clubrecords. Het bleek
aardig lastig om de bal hoog te houden op de bat/randmanier. Michelle is met 9 keer de recordhoudster, Arko
volgt haar met één keer minder (8, dus) op de voet.
Mét stuit deed Arko het ’t beste. Met 210 keer mag hij
zich hier recordhouder noemen. Michelle (150 keer)
moest genoegen nemen met plek twee.
Sylvan deed erg goed mee met het rondje om de tafel;
176 keer. Hij kon Michelle echter niet voor blijven. Zij
hield zelfs twee keer meer hoog dan op de enkelzijdige
manier: 432 keer! In het volgende clubblad zullen we
zien of alle records standhouden.
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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
8501 HM Joure

06-83676043
voorzitter@delta-impuls.nl

Secretaris en ledenadministratie:
Sijtse Peterson
secretaris@delta-impuls.nl
Ratelaar 39
8446 AW Heerenveen
Penningmeester:
Patrick Hankel
Geert Knolweg 15
8501 MH Joure
Trainingscoördinator:
Peter Langen
Rolklaver 2
8446 CK Heerenveen

penningmeester@deltaimpuls.nl

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 3
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Belangrijk!!

Het nieuwe clubblad komt uit
In mei 2016.

Daarom willen wij:
- Dat alle stukken ingeleverd zijn voor 27 april 2016.
- 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 Arial, 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 2016-01. Het
blad verschijnt driemaal per jaar. Oplage 60 exemplaren.
Het volgende nummer 2016-02 verschijnt in mei 2016.
Kopie verslagen moet u voor 27 april 2016 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: clubblad@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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