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Van de voorzitter
“To demote or not to demote, thats the question”
(Degraderen of niet degraderen, dat is de vraag). Dit
heeft het derde team zich tot op het laatst mogen
afvragen. Door een positief onderling resultaat, hoefde
het derde team niet te degraderen. Spanning ten top.
Alle andere team hebben zich weten te handhaven. Een
goed resultaat voor een goede vereniging. Wat het
komend seizoen brengt, moeten wij afwachten, maar
spannend, dat wordt het sowieso.
Overleg met de gemeente heeft tot nu toe nog geen
positief resultaat opgeleverd. Als wij even naar de rijke
historie op dit gebied kijken, dan hoeven wij op korte
termijn ook nog geen antwoord te verwachten. Wij
blijven doorgaan.
Sponsoring heeft dit jaar duidelijk minder opgeleverd, ten
eerste doordat een aantal sponsoren afgezegd hebben
en ten tweede doordat de sponsor activiteiten niet erg in
trek waren bij onze leden. Hopelijk trekt dit komend
seizoen wat aan.
Gelukkig mochten wij wel een behoorlijk aantal nieuwe
leden verwelkomen, waardoor wij zelfs de
woensdagavond tijdens het competitieseizoen konden
openstellen.
Al met al kan ik stellen, dat het afgelopen seizoen goed
is verlopen en komend seizoen zie ik dan ook positief
tegemoet.
Jan J. Zuur, voorzitter (voorzitter@delta-impuls.nl)
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Johan Veldhuis (team 3) maakte dit seizoen als invaller
zijn debuut in de Noordelijke eerste divisie.
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Uit de oude doos…

Uit de Leeuwarder Courant van 19-01-1981
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Tweekamp 2016, Drachten - Delta Impuls
Op 29 april was het weer zover. Ter afsluiting van de
voorjaarscompetitie werd op uitnodiging van Drachten
onze inmiddels traditionele tweekamp gehouden.
Selectie perikelen
Bij het samenstellen van de selecties van beide
verenigingen wordt altijd in het achterhoofd gehouden
dat op basis van ‘Fair Play’ gezocht is naar evenwicht in
speelsterkte. Zo mag Delta Impuls van ieder team twee
man opstellen. Omdat het eerste team inmiddels erg
hoog speelt besloot hun selectieleider van het eerste
(Jan Zuur) Sander te vervangen door Wadse, de nieuwe
aanwinst die nog moet losbranden in de Noordelijke
eerste divisie. Sander was daar, als man van het eerste
uur bij de tweekampen, niet blij mee. Drachten mocht
haar sterkst mogelijke eerste team opstellen, de tweede
teams op basis van de derde klasse-spelers en de derde
teams op basis van vierde en vijfde klasse-niveau. Beide
verenigingen leverden mij een passende selectie en de
uitnodigingen werden verzonden.
Donkere wolken
De inkt van deze uitnodigingen was nog niet opgedroogd
of tot mijn verbijstering kwam er elke 24 uur een
wijziging door. Wadse geblesseerd = Sander in het
team. Bij Drachten: Luitzen (sterkste derde klasser) kan
niet spelen. Jornert ziek op bed: (sterkste Drachtenaar
bij de vorige tweekamp) weg uit eerste team. Rianne
moest opschuiven naar het tweede team, een aderlating
voor team drie. Al deze mutaties vielen uit in het nadeel
van Drachten… wat gaat dit worden?
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De tweekamp werd gestart met de volgende
opstellingen:
Team Delta-Impuls
Drachten
1
Arnoud, Sander,
Wolfert, Uilke, Milo en
Jan(Z) en Reino
Rene
2
Johan(O), Joost,
Hillebrand, Nedjo,
Johan(V) en Kevin
Benjamin en Rianne
3
Sjoerd, Peter, Anne
Jan(N), Jan(B), Joran en
en Wieger
Durk
Verslag voorrondes:
Voor het eerst was ook de jeugd aanwezig met Joran,
Benjamin en Kevin net als de niet competitie spelende
spelers: Jan Beekhuizen, Durk en Wieger. De vaste
‘tweekampenman’ Jaap stond in de reservestand.
De eerste teams:
Gingen in eerste instantie gelijk op met een sterk
spelende Uilke die Jan verschalkte en (samen met Milo)
Sander en Jan het dubbel afsnoepte.
Ronde 1, Drachten - Delta: 9-9.
In de tweede ronde de eerste klap. Wolfert en Uilke
konden maar net Jan en Reino van het lijf houden. De
rest nagenoeg volle winst voor Delta.
Ronde 2, Drachten - Delta: 5-13.
In de derde ronde redde Milo de eer met een goede
winst op Jan. Arnoud en Sander bleken niet te bespelen.
Ronde 3, Drachten - Delta: 4-14.

Pagina 6 / 45

Delta Impuls

Jaargang 2016-2

In de vierde ronde wederom Milo met winst op Reino en
Uilke haalde op karakter een huzarenstukje uit door
Arnoud een punt af te snoepen. Rene kwam niet los en
moest de eer aan Jan laten.
Ronde 4, Drachten - Delta: 3-9.
De tweede teams:
Delta deelde direct een klap uit met sterk dubbelspel.
Ooms pakte na een ruim verloren eerste game toch de
winst tegen Hillebrand. Kevin ondervond de kracht van
Nedjo, maar Benjamin ging onderuit tegen Johan
Veldhuis.
Ronde 1, Drachten - Delta: 4-14.
In de tweede ronde kwam er evenwicht. Benjamin
hervond zichzelf met winst op de sterke Joost en met
Hillebrand pakte hij ook het dubbelspel af van Joost en
Kevin. Rianne speelde sterk met een punt tegen Johan
Veldhuis en, samen met Nedjo, dubbelwinst op Johan
Veldhuis en Johan Ooms. Kevin sterk: Hillebrand moest
een 1-2 verlies toestaan.
Ronde 2, Drachten - Delta: 9-9.
Ronde drie wat dichterbij elkaar. Hillebrand en Nedjo
met dubbelwinst op Joost en Johan Veldhuis, maar
Joost met winst op Hillebrand. Benjamin ongelooflijk
sterk tegen Kevin in een gewonnen jeugdfinale. Ooms
en Kevin namen revanche in het dubbel.
Ronde 3, Drachten - Delta: 7-11.
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Ronde vier dan. Benjamin wederom sterk met winst op
Ooms: 2-1. Rianne scoort een goed punt tegen Kevin.
De rest nipte winst voor Delta.
Ronde 4, Drachten - Delta: 5-7.
De derde teams:
Gelijk op in de eerste ronde. Beekhuizen twee keer
sterk. Eerst in het dubbelspel met Joran, met winst op
Peter en Wieger. Daarna met enkelwinst op Peter.
Lange Jan (Nicolai) en Anne direct met volle winst.
Ronde 1, Drachten - Delta: 9-9.
Ronde twee, au, au, au… Peter verslaat Lange Jan.
Alleen Beekhuizen weet de eer te redden met een 3-0
overwinning op Sjoerd. Heerenveen slaat een slag.
Ronde 2, Drachten - Delta: 4-14.
Het bleef au, au, au in ronde drie. Wederom Beekhuizen
wel met winst op Wieger, maar de dubbels waren voor
Delta… de ervaring ging een woordje meespreken.
Ronde 3, Drachten - Delta: 4-14.
In de vierde ronde won Durk knap van Peter en Joran
even knap van Sjoerd. Licht herstel van Drachten, dus.
Daarna ging Wieger echter voluit tegen Lange Jan en
ook Anne behaalde de volle winst op de tot dan toe toch
sterk spelende Beekhuizen.
Ronde 4, Drachten - Delta: 4-8.
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Op basis van de behaalde resultaten werden de spelers
ingedeeld voor de finalerondes, maar de tweekamp was
inmiddels in zwaar weer terechtgekomen voor Drachten.
Zij stevenden af op fors verlies. Er ontbraken lichtpuntjes
voor een wederopstanding (zeg Paasgedachte). We
lieten het scorebord dan ook maar voor wat het was. Dat
ging niet meer inspireren… De nummers één van de
teams spelen om goud en zilver en de nummers drie
mogen om brons spelen.
Finalerondes eerste teams
Milo en Rene met volle dubbelwinst op Reino en Jan.
Arnoud en Sander – de D-dubbelkampioenen van
Friesland – ook met volle winst, maar wel met een hele
krappe (11-13) game. Milo tegen Reino 0-1 achter, maar
hij kantelde de wedstrijd en sleepte de bronzen beker
alsnog in de wacht. Rene sloot af met een sterke
wedstrijd tegen Jan, maar wel met nipt verlies. Deze
tweekamp werd hij voor de leeuwen gegooid en kreeg
toch nog een prijsje als troost. Poedelen met een
slakkenbeeldje. Een jaar lang verplicht op de
schoorsteen. Uilke leverde een wereldprestatie en met
verdiend zilver werd hij de beste man van Drachten.
Sander werd met goud de beste man van de tweekamp.
Arnoud – verloor maar één pot in de Noordelijke eerste
divisie – zat tandenknarsend in de kleedkamer. Dit kan
toch niet waar zijn?
Eindrondes, Drachten - Delta: 7-8.
Finalerondes tweede teams
Nedjo en Benjamin met winst op de sterke Joost en
Johan Veldhuis. Kevin en Ooms dompelden het ‘vader
en dochter-team’ Komrij in rouw. In een loeispannende
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kamp snoepte Hillebrand het brons af van Ooms (15-13
laatste game). Rianne moest nog eenmaal vrouwmoedig
buigen voor Kevin. Ook zij ging voor het slakkenbeest.
De altijd taaie Nedjo won na een spannende finale en
werd het goudhaantje tegen de zilveren Johan Veldhuis.
Benjamin en Joost werden nipt tweede in hun team en
met een 2-1 winst (helaas zonder prijs) sloot Benjamin
een ijzersterk tweekamp af. Deze jeugdkampioen is
direct derde klas-waardig. Joost verlaat Delta Impuls en
Noord Nederland. Alle goeds voor deze sportman.
Eindrondes, Drachten - Delta: 8-10.
Finalerondes derde teams
Anne en Wieger de baas over Beekhuizen en Lange Jan
en ‘the good old’ Peter en Sjoerd gaven Joran en Durk
geen kans. Peter eindigde een goed tweekamp met
brons tegen Joran, die vocht als een leeuw (11-13 en
10-12). Durk mocht als recreant de laatste slak als
herinnering mee naar huis nemen; Sjoerd was hem de
baas. De sterke Beekhuizen verloor nipt van taaie tijger
Anne. Daarmee waren zilver en goud op hun plek.
Wieger versloeg de taaie Lange Jan en kon ook
terugkijken op een goed optreden.
Eindrondes, Drachten - Delta: 4-14.
Met een absoluut ongehoorde 86-166 zege mochten
voorzitter Jan Zuur en jeugdspeler Kevin de bekerwinst
2016 van Delta Impuls Heerenveen tonen aan de
fotograve. De eerste slag was geslagen.
Christine kreeg als pechvogelprijs (er wel zijn maar niet
kunnen spelen) een bosje bloemen en Jaap dankte de
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tweekampleider en zijn vrouw met eveneens bloemen en
een heerlijke fles wijn.
Hopelijk is in 2017 Drachten weer tot de tanden
gewapend. Let op mijn woorden: zij komen terug…
Allen een goede zomerstop toegewenst!
Johan Ooms

Onze vaste tweekampleider Johan Ooms in actie.
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Tweede met het tweede team
Met een vrijwel nieuw samengesteld team, bestaande uit
Reino, Kevin, Jan Zuur en ikzelf, begonnen we deze
competitie in de derde klasse. Voor mij het debuut na het
kampioenschap in de vierde klasse met een heel ander
team. Het was even afwachten wat ik kon betekenen
voor het nieuwe team. Na zes wedstrijden belandde ik
op een percentage van 44% en daar ben ik best wel
tevreden mee.
Mijn seizoen begon meteen met de eerste
competitiewedstrijd (vanwege een geblesseerde
teamgenoot, die daarna gelukkig snel weer actief werd).
Dit was de thuiswedstrijd tegen Drachten waarbij ik mijn
eerste punt in ontvangst heb mogen nemen.
Vervolgens op naar Dokkum. Ik had vooraf niet verwacht
ook maar iets te winnen vanwege de zege die zij de
eerste wedstrijd behaalden; een dikke 10-0… dat geeft
toch wat druk. Ik wist een partij goed te spelen en in
winst om te zetten en wel tegen Corrie Wijnstra. Lekker
hard tegen hard spelen met mooie punten.
Daarna was ik een weekje vrij. Op 26-02 was ik weer
actief, thuis tegen DOV. Wij speelden o.a. tegen mijn
dubbelpartner op het afgelopen FK. Deze wedstrijd
speelde ik weer prettig met als resultaat twee winsten.
Mijn laatste wedstrijd verloor ik nipt in een 5-setter, maar
ik kon terugkijken op een goede wedstrijd. Na deze
competitiewedstrijd zat ik alweer op de helft van al mijn
gespeelde wedstrijden.
Voor mij was de hierop volgende wedstrijd uit, tegen de
tegenstander van de eerste wedstrijd: Drachten. Ik won
deze avond één wedstrijd van Rianne. Dit was wederom
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(zoals tegen Corrie) een vrij felle wedstrijd waarbij zij
elke game wat meer op gang kwam en ik iets begon in te
houden. Ik maakte het belangrijkste punt van de
wedstrijd; het laatste. Zo wist ik de wedstrijd toch te
beslissen.
Daarna speelde ik tegen Dokkum. Ook deze wedstrijd
eindigde voor mij met één winstpartij, maar Corrie bleek
dit keer wél te sterk. Zo zie je maar weer dat elke
wedstrijd ineens andere wendingen aan kan nemen.
Op 22-04 was dan de tijd aangebroken voor mijn laatste
wedstrijd en tevens ook de allerlaatste wedstrijd van het
seizoen. Wij hadden slechts vier punten nodig om onze
tweede plaats veilig te stellen. We speelden deze
wedstrijd tegen Westenkwartier, de club die op de
laatste plaats is geëindigd in de competitie.
Dit was voor mij enerzijds een fijne wedstrijd vanwege
de twee winsten die ik behaalde, anderzijds was mijn
eigen spel wat minder. Het was met name heel erg traag
waardoor je vooral rustig moest spelen en dat is voor mij
minder omdat ik nou eenmaal liever iets meer op tempo
wil spelen; dat lukte niet deze keer. Daardoor speelde ik
zelf ook veel trager dan dat ik in principe kan. Bij de
eerste wedstrijd had ik moeite om op te starten door het
spel en het niet onder controle kunnen krijgen van de
opslag. Resultaat: 0-2 achter. Vervolgens heb ik zelf iets
meer beheersing aangebracht in mijn spel en alsnog wist
ik de wedstrijd te winnen. Daarna won ik mijn tweede
wedstrijd, met 3-1. Mijn laatste wedstrijd was niet leuk.
De tegenstander was redelijk onsportief. Zijn complete
houding en gedrag beïnvloedde mij helaas net wat
teveel en ik verloor de wedstrijd met 0-3… maar aan elk
verlies zitten ook weer leermomenten vast.
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Hiermee was de competitie dus afgelopen. Wij zijn
tweede geworden, ik heb weer nieuwe dingen geleerd
en toegepast en zeker een leuk seizoen gespeeld in de
derde klasse.
Christine

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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Dood gaan en toch de baas blijven…
team 3 overleeft
Dit voorjaar werd al snel duidelijk dat team 3 zou moeten
zien te overleven. MTV’14 eronder houden… daar ging
het vooral om en dus gingen Johan Veldhuis, Arjan en ik
op weg naar Easterwierrum voor een finalewedstrijd
tegen degradatie. Wij kwamen aan in het gezellige
dorpshuis ‘De Tysker’ aan de Skuorrehôfwei en werden
met muziek ontvangen. Leden van de plaatselijke
Brassband hadden die avond hun oefenavond. Tuba’s,
trompetten, klarinetten en noem maar op… alles werd in
de strijd gegooid.
Wij moesten onze belangrijkste wedstrijd van het
voorjaar spelen in een zaaltje ernaast. De
scheidingswand (een vouwwand van linnen dacht ik) liet
onder alle voorwaarden gegarandeerd alle decibellen
door met als gevolg dat je voor je gevoel tussen een
orkest stond te spelen. De vloer was een zwevende
vloer die bij de inzet van de tuba vanzelf in beweging
kwam. Als oud zeeman kreeg ik het gevoel dat ik op een
bewegend schip middenin de oceaan aan het spelen
was.
De NTTB heeft een fantastisch notatiesysteem
ontworpen met uitslagen van elke speler en een
ranking/rating zodat wij als spelers zoveel mogelijk op
eigen speelniveau een eerlijke competitie kunnen
indelen. Een faire kans om te kunnen winnen. MTV’14 is
een recent gestarte club met een totaal onevenwichtige
selectie. De voorman is van het niveau Noordelijke
divisie en zijn medespelers kunnen in de derde klasse
het hoofd niet boven water houden.
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Op voorhand wisten wij dat elk punt beslissend kon zijn
in de strijd tegen degradatie. Bijvoorbeeld het dubbel kon
doorslaggevend zijn. Johan en ik kozen voor een
tactisch serveerplan gebaseerd op de opstelling van de
tegenstander, maar… de tegenstander deed hetzelfde.
Wij wonnen de toss en wachtten af hoe de tegenstander
ging staan. Als ik wilde serveren wisselden zij snel van
positie, dus wij ook. Zeker tien minuten duurde deze
rondedans, maar ik had de tijd… die muziek bleef wel
spelen en dus maar een beetje genieten. MTV’14 ging
door de knieën. Wij bepaalden de opstelling.
Die tactiek slaagt als je binnen vier games wint, maar
keert zich tegen je in de tweede helft van de vijfde game.
En zo geschiedde. In de vijfde game van 9-6 voor naar
10-9 achter en de bietenbrug op. Verlies. De Noordelijke
divisie-speler Vogelzang besloot tafeltennisles te geven
en de arme hardwerkende Johan Ooms werd geveegd
met in de laatste game een 11-0 stand. Laat nou precies
op dat moment de brassband het requiem van Mozart
inzetten… de dood van Ooms…
Veldhuis en in mindere mate Arjan gingen ook aan het
spit, maar de rest werd gewonnen: 6-4 voor Delta 3.Yes.
Bij de laatste speelronde aangekomen stonden we
precies gelijk met MTV’14. Het zou weer om een punt
kunnen gaan. In de uitwedstrijd tegen Bergum zakt
Johan Ooms (nog half dood) volledig door zijn statief en
hij speelt een nul-wedstrijd. Johan Veldhuis wint voor de
dubbel een pot en samen spelen we werkelijk de pannen
van het dak in het dubbel. Nog nooit vertoont, zo sterk.
Twee punten… tot de laatste pot van Johan Veldhuis…
2-0 achter en we zijn ten dode opgeschreven (MTV’14
speelt zeker 3-7). Verstand op nul, zicht op oneindig en
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dan, op routine: Johan Veldhuis slaat hem binnen… 3-7
verlies. Veldhuis? Een standbeeld voor die man.
Team 3 overleeft op onderling resultaat. Yes, yes, yes…
we leven nog. Herrezen gaan wij door in de derde klasse
(hoop ik).
Johan Ooms

Al jaren een bekend gezicht bij onze vereniging; Tryntsje
van Ommen.
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Even voorstellen senioren...

Mijn naam is: Wieger de Wit.
Geboortedatum en/of leeftijd: 30 augustus 1975. Ik
ben dus 40 jaar.
Woonplaats: Oudeschoot.
Verliefd/verloofd/ getrouwd: Getrouwd.
School/beroep: HTS Scheepsbouwkunde.
Waarom heb je voor dit beroep gekozen: Van huis uit
groeide ik op met boten en het bouwen van boten. De
keuze voor scheepsbouwkunde leek een logische stap.
Tijdens de opleiding kwam ik in aanraking met het
keuren en certificeren van pleziervaartuigen, wat in die
tijd net Europese regelgeving was geworden. Dat heb ik
een jaar of acht gedaan. Daarna heb ik samen met een
collega alle wet- en regelgeving verzameld en in
pakketvorm op internet aangeboden. Dat is een online
bibliotheek geworden. Ik verkoop daar nu abonnementen
op aan jachtontwerpers, overheden, jachtbouwers, en
verder iedereen die er maar belang bij heeft.
Hobby’s: We hebben een oldtimer camper, daar mag ik
graag aan sleutelen. Erin rijden ook trouwens. Ik bezoek
ook graag concerten.
Lievelingseten: Spare ribs.
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Lievelingsdier: Kat. Theodorus is zijn naam.
Favo vakantieland: Moeilijk. Ik vind Frankrijk en dan
vooral Bretagne erg mooi. Verder gaan wij graag naar
Engeland, Schotland en Ierland.
Competitie? Zo ja, in
welk team?: Nee, geen
competitie. Ik wil me daar
niet op vastleggen. Ik werk
door tijdverschil met
andere landen vaak op
onregelmatige tijden en
mijn vrouw werkt als
thuiskapster ook vaak ’s
avonds. Daarnaast sport
onze zoon erg veel (wat
ook veel tijd vraagt), er moet tijd overblijven voor het
gezin én voor eventuele weekenden weg met de
camper. Wij zijn van die last-minute mensen. Als de wind
goed staat, dan willen we erop uit kunnen.
Waarom heb je voor tafeltennis gekozen: Nou, ik ben
eigenlijk niet heel erg sportief aangelegd. Ik heb
geprobeerd wat hard te lopen voor de conditie en dat
heeft me meteen een hakblessure opgeleverd waar ik al
drie jaar last van heb. Eigenlijk vind ik hardlopen ook
helemaal niet leuk. Ik heb vroeger ook getennist en dat
vond ik best aardig, maar meer voor zomeravonden.
Tafeltennis kon ik meteen een beetje en in Akkrum, waar
ik vandaan kom, was een vereniging. Daar begon ik bij
de jeugd. Zo is het gekomen. Tafeltennis is eigenlijk de
enige sport die ik echt leuk vind om te doen.
Met welke bekende Nederlander zou je nog wel eens
een beschuitje willen eten: Connie Palmen.
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Wat heb je het liefst:
- backhand / forehand: Forehand.
- aanvallen / verdedigen: Aanvallen.
- uit of thuis wedstrijd: Maakt mij niet uit.
- bier voor of na de wedstrijd: Ik weet nog steeds niet wat
het beste werkt.
- winnen of verliezen: Ik kan best goed verliezen vind ik
zelf, maar stiekem win ik toch graag het liefst!
Wil je nog wat kwijt aan alle trouwe lezers: Ik heb
vanaf mijn 12e bij TTV Utingeradeel gespeeld. Het was
een leuke tijd maar de aanwas werd steeds minder en
uiteindelijk bloedde de vereniging dood. In het laatste
jaar hadden we nog 9 leden en was ik voorzitter. Ik wist:
als ik stop dan houdt de vereniging op. Ik ben toen te
lang doorgegaan en het plezier in het spelletje was naar
de achtergrond verdwenen. Ook was ik er klaar mee dat
je er altijd moest staan op vrijdagavond, want we hadden
ook nog een 3-mans team.
Vorig jaar speelde ik in de vakantie op aandringen van
mijn zoon mee met een toernooitje op een camping in
Frankrijk. Tot de tanden gewapend met een Action-batje
en een fris gemoed werd ik onder aanmoediging van
enkele wildvreemde Fransen tweede. Ik vond het ergens
prachtig.
Toen wij vorig jaar verhuisden naar Oudeschoot kwam ik
er per toeval achter dat Delta Impuls in de gymzaal van
Oudeschoot zat. Ik heb vroeger best vaak tegen Delta
gespeeld, in de andere gymzaal op De Greiden.
Even binnengelopen en dat kwam goed aan. Dus na een
jaar of twaalf niet gespeeld te hebben ben ik weer
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begonnen en het plezier is helemaal terug. De
vereniging komt op mij over als een fijne club. Dus
iedereen bedankt!

Dubbelpartners Arnoud en Sander aan tafel in Montfoort.

Bij het enkelspel kwamen zij elkaar in de finale tegen.
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Montfoort was weer feest
Ook dit voorjaar hebben wij weer de mogelijkheid
aangegrepen om een aantal open toernooien te spelen
in Midden-Nederland. Notabene in één weekend werden
de Open Zeister Kampioenschappen en de Open
Montfoortse gespeeld. Zeist verviel voor onze toppers
(Arnoud en Sander) vanwege competitieverplichtingen
en zij waren dan ook blij in Montfoort wél te kunnen
aantreden.
Enthousiast door onze ervaringen kwamen Erwin en zijn
zoon Kevin (beiden Rotak, Leek) voor het eerst mee en
zo kwamen wij dus met een hele delegatie uit NoordNederland. Joost maakte het team compleet.
TTV De Schans geeft op hun site aan het gezelligste
toernooi van Nederland te organiseren, hetgeen al direct
werd ingeluid door de speciaal voor ons verzorgde
‘aankomst-koffie’.
Jos Kortenhof en zijn team hadden weer alle zeilen
bijgezet om een goed deelnemersveld op de been te
brengen ondanks de wat ongelukkige planning met de
Open Zeister Kampioenschappen in hetzelfde
weekend… en dat was gelukt.
Het leuke van open toernooien is dat de bezetting op
voorhand niet vast ligt. Ik trof in de voorronde dan ook
totaal andere spelers dan het vorige jaar. Met ‘fighting
spirit’ en wat geluk won ik de voorronde. Kevin deed het
ook uitstekend. Hij moest de kwartfinale spelen en
winnen om tegen mij door te gaan naar de finale. Helaas
werd het hem niet en ik weet waarom. Zijn tegenstander
(die ook mij versloeg) won het toernooi. Een stoïcijnse
jongeling die echt aan tafel stond met de houding: “ik
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weet niet wat jij komt doen, maar ik ga dit toernooi
winnen…” Geweldig.
Kevin en ik hebben op onze vrije speelavond de
symbolische finale van Montfoort gespeeld met een
Snickers als inzet. Kevin..: het smaakte mij heerlijk.
Erwin (die ook in Zeist had gespeeld) liep in Zeist de
hele dag te klagen over die nieuwe balletjes. Die
krengen worden na twee slagen ovaal en daarna
zeskantig. Hij kan er absoluut geen grip op krijgen. Tot
zijn geluk bracht Montfoort het oude vertrouwde
materiaal in beeld… en? Na een spetterende finale kon
de tweede prijs mee terug naar Leek.
Met Joost had ik nog nooit gedubbeld. We bedachten
een strak plan. Ik gaf tekens bij de service
en hij maakte de ballen af. Zag er professioneel uit.
Joost had echt geen idee waar het over ging maar met
een aantal spetterende wedstrijden haalden we bijna de
finale. Het dubbelspel is één van de leuke elementen in
Montfoort.
Arnoud kroonde zich in het voorjaar tot titelwinnaar in de
D-klasse op de Friese Kampioenschappen. Tevens won
hij met Sander daar ook het dubbelspel. Het zou de start
zijn van een ongelooflijk sterke voorjaarscompetitie en
dat kwam ook tot uiting in Montfoort.
In de D/E-klasse worden nergens cadeautjes uitgedeeld
en moet er volle bak gespeeld worden op het scherpst
van de snede. Bij het dubbelspel werd de finale gehaald
die, net als vorig jaar, moeizaam begon. Eenmaal in het
ritme gekomen was er geen houden meer aan; een
mooie winst.
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In de hoofdfinale traden beiden wederom aan en Sander
mocht zijn titel verdedigen die hij in 2015 onverwachts in
de wacht sleepte. Arnoud liet er geen gras over groeien
in no time kwam hij 2-0 voor. Sander ging over naar
‘alles of niets’ met de turbo erop; 2-1. Daarna legde hij
toch het loodje. Arnoud: de trotse kampioen van de
Open Montfoortse 2016.
Met de gezellige afsluitende prijsuitreiking (helemaal
gezellig als je wint) namen we afscheid van dit wederom
geslaagde toernooi. Volgend jaar probeer ik na mijn 70e
verjaardag toch nog een tandje bij te schakelen. Ooit
gaat Ooms in Montfoort ook een prijs winnen, maar hij
moet wel opschieten…
Johan Ooms
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Een spannend slot voor team 3
Wij, van seniorenteam drie, speelden uit tegen MTV ‘14
(Mantgum). Deze wedstrijd wonnen we met 4-6.
Daardoor hadden beide teams hetzelfde aantal punten:
29. Het spande er om… wie zou er degraderen?
Vrijdag 22 april reden wij met ons team, een goed
humeur en enkele omleidingen naar Bergum voor onze
laatste wedstrijd van de competitie. Ik was op deze dag
niet ingepland, maar omdat we niet wilden degraderen
werd ik als joker ingezet in plaats van Tjibbe. Gelukkig
werd dat wel geaccepteerd door hem.
Arjan speelde als eerste. Het liep niet helemaal lekker en
hij bleef helaas op nul punten steken. Ikzelf startte als
tweede en pakte twee punten. De laatste partij moest ik
tegen Willem-Jan, die een voorsprong nam van twee
games. Het was een hele strijd, maar ik maakte er toch
een vijf-setter van en won uiteindelijk alsnog de
wedstrijd. Johan Ooms mocht als derde en stopte als
vanouds veel energie in het bewegen. Het mocht niet
baten, hij eindigde zonder punt. Het dubbelspel (met
mijzelf en Johan Ooms) werd de kers op de taart… zo
hadden wij hem nog nooit gegeten. Met 7-11, 5-11 en
12-14 pakten we de overwinning; weer een punt, en
tevens het laatste, erbij. Het werd 7-3 voor Bergum.
In totaal kwamen wij met ons team, samen met MTV’14,
uit op 32 punten. Omdat wij thuis 5-5 gelijk speelden en
uit met 4-6 wonnen werd het geen degradatie voor ons.
Op onderling resultaat kwamen wij boven Mantgum te
staan. Gelukkig maar.
Johan Veldhuis
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Verslag voorjaarscompetitie 2016
We hebben dit seizoen één kampioen!
Senioren
Team 1
Wij blijven in de Noordelijke eerste divisie!
Dit seizoen zijn wij er wederom in geslaagd in de
Noordelijke eerste divisie te blijven. Dat was het
hoofddoel van Arnoud, Sander, Jan Ale en Wadse. Na
drie wedstrijden bleek dat er veel meer in zat dan er
alleen maar in blijven. Na een gelijkspel en twee
gewonnen wedstrijden werd er met 3-7 verloren van de
latere kampioen Appelscha. Hier verloor Arnoud zijn
eerste en enige partij van een internationale speler
(Stellan Smid). In de laatste wedstrijd hield Arnoud een
rustdag. Dit pakte verkeerd uit, mede doordat concurrent
Argus een onverwacht grote overwinning behaalde
tegen Groningen. Delta verloor met 2-8 van Assen en
kwam hierdoor uit op de vijfde plaats. Zij speelden
daarom drie wedstrijden in de degradatiepoule, die
allemaal winnend werden afgesloten. Appelscha werd
kampioen. Delta boekte de grootste overwinningen op
Assen 3 en GTTC Groningen 3 (beiden 7-3) en leed de
grootste nederlaag tegen Assen 2; 2-8.
Appelscha 1
Assen 2
Argus 1
GTTC 2

10 - 80
10 - 67
10 - 51
10 - 41

Delta 1
GTTC 3
DTTC '78 1
Assen 3

10 - 51
10 - 42
10 - 42
10 - 26

Arnoud won 26 wedstrijden, Sander 13, Wadse 2 en Jan
Ale 1.
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Team 2
De spelers van dit team waren: Jan Zuur, Reino,
Christine en Kevin. Zij speelden in de derde klasse. Dit
team had het in begin moeilijk en verloor de eerste twee
wedstrijden. Daarna ging het stukken beter en werd er
geen wedstrijd meer verloren. Jammer dat bij Dokkum
Tabe Bleeker meespeelde, anders had promotie er
misschien wel in gezeten. De grootste overwinningen
(allebei 9-1) werden behaald tegen DOV en
Westenkwartier. Het grootste verlies werd geïncasseerd
tegen kampioen Dokkum (7-3).
Dokkum 3
Delta Impuls 1
DOV 1
Drachten 3
Ready 4
Westenkwartier 1

10 - 77
10 - 62
10 - 57
10 - 40
10 - 36
10 - 28

Jan
Reino
Christine
Kevin

74%
70%
44%
40%

Team 3
Deze heren speelden derde klasse. Een klasse hoger
dan het seizoen ervoor, toen zij kampioen werden. Hierin
speelden beide Johannen (Ooms en Veldhuis), Arjan en
Tjibbe. Zij dachten vooraf een kleine, maar wel een kans
te hebben in deze klasse te blijven en dat lukte hen nog
ook. Zij eindigden gelijk met concurrent MTV ’14.
Doordat ze één keer van MTV ’14 wonnen kwamen ze
op onderling verschil toch uit op een veilige vijfde plek.
Zij wonnen dit seizoen één wedstrijd (4-6 van MTV ’14)
en er werd gelijkgespeeld tegen nogmaals MTV ‘14 en
ANJA. De rest van de wedstrijden werden verloren en
daarbij was één partij waarin zij geen punt haalden.
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10 - 69
10 - 66
10 - 52
10 - 49
10 - 32
10 - 32

Johan V.
Johan O.
Arjan
Tjibbe

56%
38%
19%
0%

Team 4
Dit team bestond uit Benjamin, Anne, Henk en Jan
Zwier. Zij zaten in een poule van vijf teams. Ook bij dit
team was Dokkum de grote concurrent. Helaas trokken
de Dokkumers aan het langste eind door twee keer van
Delta te winnen. De grote man van team vier was
Benjamin. Hij en z’n teamgenoten wonnen het dikste van
nummer laatst Griffioen (8-2). De grootste nederlaag
werd geleden tegen kampioen Dokkum: 3-7.
Dokkum 4
Delta Impuls 4
YOS 3
Ready 5
Griffioen 2

8 - 60
8 - 44
8 - 38
8 - 32
8 - 26

Benjamin
Jan
Anne
Henk

87%
81%
33%
27%

Team 5
Team vijf kende vier spelers: Sjoerd, Peter, Tjerk en
Tryntsje. Doordat de kwaliteiten van deze vijf spelers
groot zijn maar wel allemaal verschillend, zaten er een
aantal verrassende uitslagen tussen. Ready werd hier
met overmacht kampioen en Buitenpost werd laatste.
Delta werd keurig derde. De grootste zege pakten zij
tegen twee man van Lemmer (9-1). Zij moesten in de
laatste wedstrijd tegen Ready 1 een dikke nederlaag
slikken; 0-10. Hierdoor werd Ready kampioen. Waren zij
omgekocht…?
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10 - 82
10 - 75
10 - 41
10 - 35
10 - 35
10 - 32

Peter
Tjerk
Sjoerd
Tryntsje

56%
50%
50%
5%

Jeugd
Team 1, de kampioen!
Dit team kwam, na de promotie van vorig seizoen, uit in
de eerste klasse met de spelers: Benjamin, Mark en
Gertjan. Zij begonnen op de helft van de competitie te
geloven dat ze kampioen konden worden in deze klasse,
vooral dankzij het goede spel van deze jongens. Zij zijn
het laatste halfjaar met sprongen vooruit gegaan. Ze
leden dit seizoen één nederlaag (3-7), er werd tweemaal
met 9-1 gewonnen en driemaal gelijkgespeeld. Zij
kregen de hulp van invallers Bowe en Joran.
Delta Impuls 1
Argus 3
Ready 1
Nordic 1

9 - 56
9 - 52
9 - 47
9 - 46

FTTC 1
8 - 42
Assen 2
8 - 34
De Treffers 4 8 - 23

Mark won 21 wedstrijden, Benjamin 15, Gertjan 5 en
invaller Bowe 5.
Team 2
Michelle, Bowe en Joran speelden in de tweede klasse.
Er was voor hen helaas geen winstpartij weggelegd. Zij
werden dan ook laatste. Assen werd hier kampioen.
Bowe wist 11 wedstrijden te winnen en Joran zes. De
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wedstrijd tegen Assen is niet doorgegaan vanwege de
meivakantie. Sem viel twee wedstrijden in.
GTTC Groningen 1
Dokkum 2
Dedemsvaart 2
Tornado '65 1
Assen 3
Delta Impuls 2

10 - 68
10 - 60
10 - 52
10 - 45
9 - 44
9 - 21

Peter

TTV Delta Impuls op YouTube:

http://www.youtube.com/user/TTVDeltaImpuls
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Waar is de
tafeltennis
bal?

Dit is een beeld van de tweekamp tussen TTV Drachten
en TTV Delta Impuls. Onze taaie noppenspeler Johan
Ooms speelt tegen het aankomend talent Benjamin
(uitkomend namens Drachten, maar ook een bekend
gezicht bij onze eigen vereniging). Johan heeft het als
senior maar zwaar en kan deze wedstrijd alle hulp
gebruiken… Onder welk nummer zit de bal? Het
antwoord kun je verderop in dit clubblad vinden.
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Even voorstellen:

Mijn naam is: Joran Merkus.
Leeftijd: 15 jaar.
Woonplaats: Drachten.
School/opleiding: CSG Liudger Raai/havo
Klas: H3D.
Hobby’s: Tafeltennis.
Lievelingseten: Steak met patat.
Lievelingsdier: Kat.
Favoriete vakantieland: Frankrijk.
Competitie: Ja, 2e-klasse.
Waarom heb je voor tafeltennis gekozen: Omdat ik in
Drachten al op tafeltennis zat en ik in Heerenveen
competitie kan spelen.
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Wat wil je later worden: Weet ik nog niet.
Wat wil je nog kwijt: Niet echt iets, dat ik weet.
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Hoe is iedereen nou eigenlijk in de ogen
van een ander?
Dit wordt het thema van een nieuwe rubriek in het
clubblad. Dat bedacht ik me ineens op een middag. De
bedoeling hierbij is dat er elke keer een aantal
kenmerken/eigenschappen (of andere dingen) worden
gevraagd aan een lid. Het is dan aan dat lid om te
bepalen bij welk persoon van de club ze het beste
passen. Die naam noteert deze dan achter de
omschrijvingen.
De omschrijving kan daadwerkelijk van alles zijn. Een
paar voorbeelden: wie is de gekste, slimste, handigste,
beste backhandspeler of sportiefste. Sommige dingen
kun je op meerdere manieren opvatten. Bijvoorbeeld bij
de vraag ‘wie is de sportiefste’. Sportief kun je dan op
allerlei manieren toepassen. Kijk je in dat geval naar
iemand die het meeste aan sport doet? Besluit je te
kijken naar welk lid de tegenstander een hand geeft en
succes wenst of ga je toch voor degene die bij een
flauwe bal ‘sorry’ zegt?
Het kan bij deze serie handig zijn om bij een vraag uitleg
te geven wanneer je geen naam weet. Zo kun je een
beschrijving toevoegen en alsnog bij iemand uitkomen.
Ieder clubblad zal ik voor deze rubriek nieuwe
omschrijvingen bedenken, anders kan het gebeuren dat
er elke keer dezelfde namen komen te staan en
afwisseling lijkt me leuker. Ik zal deze vragen elke keer
aan andere leden voorleggen. Hopelijk kan het tot een
leuke nieuwe rubriek uitgroeien die, vanaf de oktobereditie, zal verschijnen.
Christine
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Domstadtoernooi 2016
Vier weken na de ‘Open Montfoortse’ was het tijd voor
een ander toernooi in de provincie Utrecht: het
Domstadtoernooi. Zoals de naam al doet vermoeden in
de stad van de Domtoren waarvan de eerste steen werd
gelegd in 1254: Utrecht. Johan Ooms bleef dit jaar
achter in Steenwijk. Hij ging al hele weekenden vele
toernooien af en dat vond zijn vrouw, begrijpelijk, wel
even leuk geweest. Kosto, die steeds meer toernooitjes
begint mee te pikken, viel voor hem in. Op 17 april
stapten Sander en ik al vroeg bij hem in de auto. Om
09.00 uur - een uur voor aanvang - wandelden wij al bij
de Utrechtse Tafeltennisclub (UTTC) naar binnen.
Genoeg tijd dus om, na een bak verse koffie, in te
spelen. Voor Joost was 09.00 uur op een
zondagochtend wat te vroeg. Hij liet zich een goed half
uur later zien; de Friezen waren compleet.
De A-klasse bestond dit jaar uit een 9-kamp. Na drie
rondes gingen we over op een 8-kamp omdat er een
speler uitviel met een rugblessure. Een aantal van mijn
tegenstanders kende ik al van de vorige twee edities van
het toernooi, net als veel andere deelnemers. Het was
dan ook al snel gezellig aan de Duurstedelaan. Aan tafel
ging het er fanatiek, maar sportief aan toe. Dat het
spelniveau op dit toernooi hoog lag werd mij - na twee
drie-setters en maar liefst vijf vijf-setters - wel duidelijk.
Zo had ik het erg moeilijk tegen een eredivisie-speelster
uit Amsterdam waarvan Sander wel heel makkelijk wist
te winnen. Hem kwam ik dan ook tegen in de
allesbeslissende finalewedstrijd. Al snel kwam ik 2-0
voor. Hetzelfde gebeurde in Montfoort. Toen knokte
Sander zich terug in de wedstrijd, maar dat kon ik dit
keer voorkomen. Voor het derde jaar op rij mocht ik
mijzelf (dit keer zelfs ongeslagen) kampioen noemen.
Pagina 35 / 45

Delta Impuls

Jaargang 2016-2

Sander werd met twee verliespartijen een goede tweede
en Kosto deed het heel behoorlijk met een eerste prijs in
zijn klasse. Helaas wist Joost nét geen tweede prijs te
bemachtigen in zijn poule.
Nu is het vaak zo dat de speler die drie keer op rij een
toernooi wint de wisselbeker in zijn bezit mag houden.
De organisatie vertelde mij na afloop als grap (maar met
serieuze ondertoon) dat het bij UTTC echter anders
werkt; daar moet je tien keer winnen. Dat klonk als
muziek in mijn oren. Ik kom namelijk graag nog heel
vaak terug!
Arnoud

Arnoud staat klaar om de bal het spel in te brengen.
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Koningsspelen Aldeboarn
Het mooie dorpje Aldeboarn (Oldeboorn) organiseerde
op 27 april haar eigen Koningsspelen. Alle kinderen uit
groep 5, 6, 7 en 8 van de twee plaatselijke basisscholen
(CBS de Finne en OBS de Boarne) fietsten het hele dorp
door, van sport naar sport. Delta Impuls werd gevraagd
het onderdeel tafeltennis te verzorgen. Het leek Arnoud
en Peter leuk om de Koningsspelen eens mee te maken
en de vereniging in Aldeboarn te promoten. Zij
bedachten daarom een leuke tafeltennisles.
Aan het begin van
de middag kwam
er drie keer een
groep van vijftien
kinderen langs. De
dag was strak
gepland; een les
mocht een half uur
duren. Weinig tijd
dus om ‘echt’ te
tafeltennissen en
daarom werden er allerlei verschillende
hooghoudvormen (oog-handcoördinatie) gedaan. De
dertig minuten vlogen, voor zowel spelers als trainers,
voorbij. Aan de goed georganiseerde dag kwam (precies
volgens het draaiboek) om 14.15 uur een einde.
Het ging er in het Friese Aldeboarn gemoedelijk aan toe.
Leuke leerkrachten, ouders en fanatieke kinderen. Voor
herhaling vatbaar!
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Records
In het vorige clubblad konden jullie lezen dat er nieuwe
manieren waren bedacht om een balletje hoog te
houden. Na een korte brainstormsessie met een aantal
vaste ‘hooghoud-klanten’ werden nog eens twee nieuwe
manieren uit de hoge hoed getoverd! Welke manieren en
wat zijn daarvan de statistieken? Dat lees je hieronder!
Dit keer niet met de exacte datums bij de records, maar
jullie kunnen ervan uitgaan dat de records in de periode
februari 2016 tot mei 2016 zijn neergezet.
We beginnen even met voor jullie al bekende manieren.
Michelle hield de afgelopen periode 351 keer hoog op de
‘enkelzijdige’ (normale) wijze. Sylvan wist haar, met 330
keer, goed bij te houden en ook Arko deed leuk mee;
124 keer. En dat allemaal in drie minuten!
Op de ‘dubbelzijdige’ manier hield Michelle maar liefst
212 keer hoog. Met het doortellen na een foute bal (dat
mag soms van de trainer) kwam zij zelfs uit op 425 keer.
Sylvan deed het, ook mét doortellen, bijna even goed;
423 keer!
Wel eens hooggehouden met je verkeerde hand?
Michelle, Christine en Arko sinds kort wel! Christine
spant, met 512 keer, de kroon. Runner-up is Michelle,
met 232 keer. Arko deed het ook zeker niet slecht; 34
keer. Wie haalt hen in?
‘Squashen’ doen wij tegenwoordig ook wel eens in
Oudeschoot. We hebben daar een tafeltennisvorm van
gemaakt waarbij de bal met of zonder stuit tegen de
muur geslagen moet worden. Dit lukte Michelle 13 keer
op rij, in drie minuten. Daarmee is zij officieel de
recordhoudster… Tot het volgende clubblad allemaal!
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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????

Pagina 39 / 45

Delta Impuls

Jaargang 2016-2

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:
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 oktober 2016.

Daarom willen wij:
- Dat alle stukken ingeleverd zijn voor 21 oktober 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 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 2016-02. Het
blad verschijnt driemaal per jaar. Oplage 60 exemplaren.
Het volgende nummer 2016-03 verschijnt in oktober
2016. Kopie verslagen moet u voor 21 oktober 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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