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Van de voorzitter
Tjonge, Tjonge, na bijna vier jaar overleg met de
gemeente, is de gemeente eindelijk akkoord gegaan met
ons voorstel, of te wel korting op de zaalhuur. Maar dit
(b)leek pas mogelijk toen wij hadden aangegeven dat wij
naar Haskerdijken zouden gaan. Complottheorieën te
over, maar laten wij er maar van uit gaan, dat deze
episode op een positieve manier is afgesloten.
De eerste dagen in Haskerdijken waren ook niet direct
heel positief te noemen, want de gladheid van de zaal
was toch wel een beetje een domper op de
feestvreugde. Door de inzet van de beheerders van “It
Deelshûs” was dit na twee weken opgelost.
Natuurlijk weten wij op dit moment nog niet hoe een
competitieavond zal gaan verlopen, maar ook hierbij heb
ik een positief gevoel. Alle teams zijn nu ingedeeld, met
een kleine hik-up in het derde team, maar ook dat zal
positief opgelost gaan worden.
Dan de trainingsavonden. Prachtig om te zien, dat bijna
alle leden aanwezig zijn. Dit levert natuurlijk wel weer
een kleine uitdaging op, want het is dan wel van belang,
dat wij elkaar laten spelen. Dus als het druk is, speel dan
gewoon drie potjes (ongeacht stand) en ga wisselen.
Speel dan ook niet te lang in, want ook dan geven wij
elkaar minder tijd om te spelen. Ook vind ik het van
belang, dat iedereen met iedereen speelt, dus van hoog
tot laag geklasseerde. Het bestuur kijkt er naar of wij de
drukte iets anders kunnen verdelen. Dit bleek de laatste
keer niet nodig, omdat veel spelers op donderdag niet
trainen, als ze die week een wedstrijd te spelen hebben.
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Belangrijkste is, wees sportief en daarmee wil ik jullie
allen een sportief en succesvol seizoen toewensen,
waarbij plezier bovenaan moet staan.
Tot ziens in de zaal.
Jan J. Zuur
Voorzitter Delta-Impuls
voorzitter@delta-impuls.nl
N.B. Helaas heeft onze secretaris besloten te stoppen.
Hiervoor hebben wij alle begrip, maar stelt ons wel weer
voor een dilemma. Wie maakt ons bestuur weer
compleet (vijf bestuurders), door aan te treden als
secretaris. Deze functie houdt in, dat je vergaderingen
notuleert en agenda’s op stelt en verspreidt. Daarnaast
heb je een vierde stem in het bestuur (voorzitter heeft
geen stem, zolang de stemmen niet staken). Ook krijg je
als bestuurder een financiële vergoeding in de vorm van
een contributiekorting.
Wie biedt zich aan als secretaris?!
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ROSEMA SPORTPRIJZEN
Kievitstraat 27
8446 GN Heerenveen
tel: 0622802708
Email:info@rosemasportprijzen.nl
Website: www.rosemasportprijzen.nl

Het adres voor uw
Bekers, medailles, vanen en
supporters artikelen
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Uit de oude doos…

Uit de Heerenveense Courant van eind 2004
(foto’s op volgende pagina)
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Verslag najaarscompetitie 2016
We hebben dit seizoen twee kampioenen!
Senioren
Team 1
Ook dit seizoen zijn wij er in geslaagd ons te handhaven
in de Noordelijke eerste divisie. Met versterking van
vierde man Wadse lukte Arnoud, Sander en Jan Ale dit
zelfs zonder moeite! Na vier wedstrijden bleek dat er
veel meer in het vat zat dan handhaving alleen en na
twee overwinningen (één met 10-0 en één met 9-1) werd
er stiekem gedacht aan een stuntje. Maar toen… kwam
Assen. Deze wedstrijd werd verloren met 3-7. Na de
splitsing stonden de heren op de vierde plaats, één punt
achter koploper Assen. De laatste wedstrijd tegen Assen
moest uiteindelijk dik gewonnen worden om nog
kampioen te worden, maar het werd een stevige
nederlaag; 8-2. Zo werd dit team tenslotte (alsnog knap)
tweede. De grootste zege werd geboekt in Appingedam,
bij DTTC ’78: 0-10. Na zeven wedstrijden werd de poule
gesplitst in een promotie-en degradatiepoule.
FTTC 2
Assen 2
Argus 1
Delta Impuls 1
GTTC Groningen 2
GTTC Groningen 3
DOTO 1
DTTC '78 1

7 - 46
7 - 46
7 - 45
7 - 45
7 - 43
7 - 20
7 - 19
7 - 16

Assen 2
Delta Impuls 1
FTTC 2
Argus 1

10 - 69
10 - 59
10 - 57
10 - 57

Arnoud won 26 wedstrijden, Sander 15, Jan Ale 3 en
Wadse 8.
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Team 2
Dit team was vorig jaar gedegradeerd. Met de komst van
Remco (die van Assen kwam) en later Elvis (ex-Lemmer
en Emmeloord) kregen zij toch de kans om weer uit te
komen in de tweede klasse. Deze versterkingen bleken
zeer welkom. Ze hadden het zwaar, al ging het ditmaal
iets beter dan vorig seizoen. Uiteindelijk eindigden zij
één na laatste. De grootste nederlagen werden geleden
tegen Buitenpost en Dokkum; beiden met 2-8. Lemmer
werd met 7-3 verslagen.
Buitenpost 3
FTTC 4
Dokkum 3
Delta Impuls 2
Lemmer 1

8 - 53
8 - 51
8 - 34
8 - 34
8 - 28

Elvis behaalde 83%, Remco 50%, Reino 39%, Jan Zuur
27% en Christine 11%.
Team 3
Danique, Nuas en Arjan speelden in de derde klasse. In
de wedstrijden tegen Griffioen en Ready werden fikse
nederlagen geleden; 1-9 en 2-8. Tegen Dokkum werd er
met 8-2 gewonnen. Dit team kwam zo uit op de vijfde
plaats. Griffioen werd onbedreigd kampioen. Voor Arjan
bleek deze klasse iets te hoog.
Griffioen 1
Ready 3
Bergum 2
ODI 2
Delta Impuls 3
Dokkum 4

10 - 63
10 - 55
10 - 54
10 - 53
10 - 45
10 - 30
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Danique won 81% van haar wedstrijden, Nuas 46% en
Arjan 7%.
Team 4
Johan Ooms zou als aanvoerder de jonkies Benjamin en
Kevin wel even laten zien hoe je bij de senioren dient te
spelen. Na twee wedstrijden dacht hij bij zichzelf: laat de
jonkies het toch maar zelf doen, dan worden ze nog
kampioen ook! Johan speelde alleen de laatste wedstrijd
mee (het kampioenschap was toen al binnen), en wat
dacht je… Ja hoor! Alles verloren! De grootste klapper
werd gemaakt tegen FTTC; 9-1. Alleen de laatste
wedstrijd werd verloren.
Delta Impuls 4
Drachten 3
YOS 2
ANJA 3
FTTC 5

8 - 50
8 - 44
8 - 40
8 - 36
8 - 30

Benjamin en Kevin behaalden beiden een 71% score,
Johan Veldhuis speelde 62% en Johan Ooms… tja, wat
moeten we daar toch mee?
Team 5
Nog een kampioen! Dit team bestond uit Robert, Jan
Zwier, Anne en Henk. De eerste wedstrijd werd direct de
grootste nederlaag; 8-2. Hierna ging het stuken beter.
Zeker na de vierde wedstrijd, waar een 9-1 overwinning
werd behaald op Ready. Na deze klapper was het
binnenhalen van het kampioenschap een koud kunstje.
En passant werden Griffioen en Ready nog even met 100 aan de kant gezet. Uiteindelijk werd het team met
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maar liefst 14 punten verschil kampioen. Henk speelde
maar zes wedstrijden en Peter viel één keer in. Petje af
voor Robert: hij won alle partijen.
Delta Impuls 5
Drachten 4
Buitenpost 5
Westenkwartier 2
Griffioen 2
Ready 6

10 - 73
10 - 59
10 - 55
10 - 51
10 - 42
10 - 20

Robert scoorde 100%, Anne 80%, Jan 63%, Henk 7%
en invaller Peter 66%.
Team 6
Dit team telde vier spelers; Sjoerd, Peter, Tjerk en
Tryntsje. Doordat de kwaliteiten van deze spelers groot
zijn maar wel allemaal verschillend (ditzelfde gold ook
voor de tegenstanders), zaten er een aantal verrassende
uitslagen tussen. Bergum werd hier met overmacht
kampioen en Buitenpost werd laatste. Delta Impuls werd
keurig vierde. Grootste overwinning: 6-4, grootste
nederlaag: 8-2.
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

Peter won 71% van z’n partijen, Sjoerd 47%, Tjerk 73%
en Tryntsje pakte 10% van haar potjes.
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Jeugd
Team 1
Dit team kwam uit in de Noordelijke divisie en bestond
uit de spelers Benjamin, Mark, Bowe en Kevin. Kevin
speelde slechts twee wedstrijden. Door het goede spel
van deze jongens, die met sprongen voor uit zijn gegaan
in dit laatste halfjaar, kwamen zij nooit in de problemen.
Wel werd er een keer met 9-1 verloren van Dokkum,
maar voor de rest was het vaak een 5-5 gelijkspel en
een 6-4 winst/verlies. Het tweede team van De Treffers
‘70 werd kampioen. Na zeven wedstrijden werd de poule
gesplitst in een promotie-en degradatiepoule.
De Treffers '70 2
Argus 2
Dokkum 1
Delta Impuls 1
Argus 3
Vries 1
Nordic 1

6 - 43
6 - 34
6 - 32
6 - 29
6 - 25
6 - 24
6 - 23

De Treffers '70 2
Argus 2
Dokkum 1
Delta Impuls 1

9 - 62
9 - 53
9 - 42
9 - 41

Kevin won 8 wedstrijden, Mark 19, Benjamin 6 en Bowe
5. Gertjan viel twee keer in, maar wist helaas niets te
winnen.
Team 2
Dit team bestond uit Michelle, Sem, Gertjan en Joran.
Arko viel een paar keer in. Voor de meeste spelers was
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deze klasse iets te hoog gegrepen. Alleen Joran wist de
meeste partijen in winst om te zetten; hij speelde dan
ook 75%.
Dokkum 2
Midstars 1
FTTC 2
GTTC Groningen 3
Vinkhuizen 2
Delta Impuls 2

10 - 74
10 - 73
10 - 52
10 - 46
10 - 34
10 - 21

Dit seizoen hebben wij maar één jeugdteam. Michelle
heeft te kennen gegeven dat ze een seizoen wil stoppen
met het spelen van competitie; hierdoor hebben we
slechts twee spelers over, ook omdat Joran bij de
senioren in Drachten is gaan spelen. Daarnaast heeft
ook Henk de Haas aangegeven dat hij dit seizoen geen
competitie zal gaan spelen.
Peter
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Team 4 kampioen in de 3e-klasse,
najaarscompetitie 2016
Benjamin en Kevin mochten als talentvolle junioren voor
het eerst deelnemen aan de ‘grote mannenkompetitie’
(3e-klasse). De voorbereiding begon al in de zomerstop,
waarbij ik hen veelvuldig trainde op het bespelen van
“noppen-ballen”. Bij de jeugd speel je eigenlijk uitsluitend
aanvallend, maar door die met noppen spelende
senioren leidt dat voortdurend tot het te hard over de
tafel heen slaan. Opdracht was veel meer de topspinbal
op te zoeken en die op tafel te houden. Kevin trainde
speciaal op haarscherpe harde services verdekt
gespeeld (dus niet aan de tegenstander laten zien waar
hij komt). Oudere senioren hebben daar last van.
Arnoud gaf nog wat tips voor het goed inspelen bij de
warming-up (een onderdeel waar veel te weinig
aandacht aan wordt besteed) als wedstrijdvoorbereiding.
Ik als aanvoerder had ook Johan Veldhuis ter
beschikking; een jaar en dag degelijke 3e-klasser, veelal
de steunpilaar in het team.
Wat gaat dit worden?
In de allereerste wedstrijd (FTTC thuis) lieten beide
junioren direct zien uit het goede hout te zijn gesneden.
Alsof het geen moeite kostte werden de oude ervaren
tegenstanders meteen onder druk gezet en met 6-4 was
de eerste winst binnen. Uit bij Drachten werd deze stunt
herhaald: wederom 6-4 winst.
Bij het ontbijt keek ik mijn vrouw aan en zei dat ik met
een mogelijk potentieel kampioensteam op stap was.
Degelijke Veldhuis en jonge vechtersbazen… het idee
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ontstond dit team een kans te geven en mijzelf reserve
te zetten. We gaan de kat uit de boom kijken.
Anja daarna wederom 6-4 winst. YOS werd thuis met 7-3
verslagen, mede dankzij fantastische wedstrijden tegen
YOS-kopman Tigchelaar (2e-klasser en een poosje uit
de running geweest), die van beide knapen klop kreeg.
Dit kan leuk gaan worden...
FTTC uit werd dé klapper: 9-1 winst en een flinke stap
richting ‘t kampioenschap. Het moet kunnen…
Tegen Drachten, met Hillebrand Komrij in vorm, weer 64 winst (we hadden patent op 6-4). De buit is bijna
binnen. En tegen Anja? Je gelooft het niet… 6-4 winst.
Kampioentje!
Johan Veldhuis was inmiddels ook uitgegroeid tot een
vechtersbaas en sleepte ogenschijnlijk verloren potten
binnen (62 % gespeeld). Benjamin en Kevin vochten
tegen YOS om de hoogste ranking. Tigchelaar was nu
wél te sterk, maar de rest werd gewonnen. Beiden een
prachtige ca. 70% en dus gelijk geëindigd. We verloren
met … 4-6.
Met de pechduivel op mijn hakken verloor ik twee vijfsetters, maar presteerde het ongelooflijke; nul uit drie,
één wedstrijd gespeeld en kampioen in de 3e-klasse.
Leg dat maar eens uit aan je kleinkinderen…
Kevin was de tijger die op zijn prooi loerde. Balletje
schuiven en klats… er overheen. Eigenwijs niet spinnen
en dus over tafel slaan, maar ook geweldige rally’s en
goed (leep) serveren. Benjamin straalde rust en ervaring
uit (terwijl hij nerveus was), speelde zich uit een dip en
toonde sterk spel met topspin-openingen en geweldig
gespreid plaatsen.
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Ik wens onze voorzitter/trainer Jan Zuur en deze kanjers
veel succes in de 2e-klasse. Als zij zich verder
ontwikkelen moet Arnoud voor zijn plaats in het eerste
team gaan vrezen…
Johan Ooms (nagenoeg non-playing captain en trotse
aanvoerder annex kat uit de boom kijker)

Ook bij het door Jan Ale georganiseerde oefentoernooi
keek Johan de kat uit de boom. Dit keer niet alleen,
maar samen met zijn teamgenoot: Feddy.
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Kersttoernooi 2016
Op vrijdagavond 16 december trokken 40 personen naar
de gymzaal aan de van Leeuwenhoekweg (voor velen
de laatste keer, met de verhuizing naar Haskerdijken op
de agenda) om hun sportiviteit te tonen. Wat een
fantastische opkomst toch, ieder jaar weer! Om 19.00
uur was iedereen aanwezig en nam onze voorzitter het
woord. Hij prees iedereen die gekomen was en vroeg
hen om het beste beentje voor te zetten. Daarna werden
er verschillende mensen in het zonnetje gezet vanwege
hun prestaties in de competitie. Ook werd de opbrengst
van ‘De Grote Clubactie’ bekend gemaakt: 327,21
euro… mooi meegenomen!
Omstreeks 22.00 uur verzamelde de voorzitter de poulebriefjes. Hij vond het, voor de volop aanwezige jongere
jeugd, leuk geweest. Dit ging natuurlijk gepaard met hier
en daar een beetje
tegenstand, maar
uiteindelijk gaf de jeugd
toe… hoewel sommigen
stiekem nog even
doorspeelden.
Er werden prijsjes uitgereikt
aan het oudste clublid en de
jongste deelneemster (zie
foto), én aan degene die de
organisatie graag nog eens
terug wilde zien op een training van de club (zij zien
natuurlijk iedereen graag terug, maar er kan er maar
eentje winnen). Hierna ging iedereen voldaan naar huis,
mede dankzij de versnaperingen die er deze avond ook
weer stonden. Dit keer werden de lekkernijen door Jan
Ale geleverd, waarvoor dank!
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Even voorstellen senioren...

Mijn naam is: Elvis Nieuwland.
Geboortedatum en/of leeftijd: 31 jaar.
Woonplaats: Heerenveen.
Verliefd/verloofd/getrouwd:
Relatie met Tamar.
School/beroep: Ik werk in de
verzekeringen.
Waarom heb je voor dit
beroep gekozen: Divers en
afwisselend werk waar je tijd
met mensen en tijd achter de
computer afwisselt.
Hobby’s: Tafeltennis, Netflix,
games en koken.
Lievelingseten: Hangt van mijn
stemming af.
Lievelingsdieren: Katachtigen.
Favo vakantieland: Frankrijk.
Competitie? Zo ja, in welk team?: Ja, ik speel in de
eerste klasse, in team twee.
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Waarom heb je voor tafeltennis gekozen: Tafeltennis
ging mij beter af dan tennis.
Met welke bekende Nederlander zou je nog wel eens
een beschuitje willen eten: Ik kan zo niet op een naam
van een bekende Nederlander komen waar ik echt een
beschuitje mee zou willen eten.
Wat heb je het liefst:
- backhand/forehand: Maakt mij niet uit.
- aanvallen/verdedigen: Verdedigen/bal op tafel houden
is mijn spel, maar wil liever aanvallen.
- uit of thuiswedstrijd: Uitwedstrijd. Nieuwe omgeving
leren kennen.
- bier voor of na de wedstrijd: Helemaal niet.
- winnen of verliezen: Alles binnen het sportieve om die
pot te pakken.
Wil je nog wat kwijt aan alle trouwe lezers: Speel je
sport sportief en met plezier voor zowel jezelf als je
tegenstander.

TTV Delta Impuls op YouTube:

http://www.youtube.com/user/TTVDeltaImpuls
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Hoe ziet een trainingsavond eruit
Doordat de trainingsavonden nogal druk bezocht
worden, ben ik op zoek naar een iets meer gerichte
methode van trainen. Daardoor kan het de komende tijd
nog zijn, dat ik wat dingen wissel.
Belangrijkste bij een training is, dat je traint met spelers
op ongeveer hetzelfde niveau, maar daarnaast ook
regelmatig kunt trainen met een hoger geklasseerde. Dit
probeer ik te benaderen door bepaalde wissels uit te
voeren. Misschien ga ik de groepen nog splitsen, maar
daar wil ik nog even goed over nadenken, want dat heeft
ook direct invloed op het niveau van de
trainingsmomenten.
Voorlopig zal ik de groep altijd verdelen in drie groepen,
dus twee tafels per groep, waarbij er per groep per 4
minuten ingedraaid wordt. Afhankelijk van het aantal
indraaiers, zal een oefening meerdere keren herhaald
worden, zodat iedereen de oefening kan uitvoeren.
Hierbij zal ik drie woorden hanteren, zijnde: “wisselen”,
of te wel de oefening wordt door de andere speler
uitgevoerd. Dus de oefening is: AToppen, BBlokken,
dit wisselt dan naar ABlokken en BToppen. Het
andere woord is “doordraaien”, dit houdt in, dat iemand
indraait en iemand uitdraait. Het laatste woord/zin is
“balletje vast”, dit houdt in, dat ik of een nieuwe oefening
start of iets ga uitleggen.
Laatst was er een speler die (terecht) vroeg, waarom ik
een bepaalde oefening op die wijze deed. Hierbij is het
van belang te weten, dat ik drie type trainingen hanteer
en meerdere technieken uitleg om iets uit te voeren. De
drie typen trainingen zijnde:
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1) Techniek training
Hierbij wordt je uitgedaagd om een bepaalde techniek uit
te voeren, zodat je die leert en eventueel tijdens een
wedstrijd kunt inzetten. Dit kan gaan om een bepaalde
(op)slag, een houding of een bepaalde beweging. Deze
training is dan ook gericht om jouw technisch spelen te
verbeteren cq te ontwikkelen.
2) Schema training
In deze training ligt de nadruk op een bepaald schema.
Dit kan een volgorde en/of een lengte zijn,
gecombineerd met een bepaalde slag, waarmee je al
bekend bent. Deze training is gericht op het vaster en
stabieler maken van je spel.
3) Wedstrijdtraining
Het spelen van wedstrijdjes wordt in deze training
benadrukt. In het algemeen zal je aan het einde van een
trainingsavond, wedstrijdjes spelen tot 11 punten en
daarna doordraaien. Deze training is niet zozeer gericht
op het winnen van een wedstrijdje, maar het uitproberen
van technieken en schema’s die in de voorgaande
trainingsonderdelen hebt ervaren. Helaas gebeurt dit
nog te weinig en wordt er vooral gefocust op winnen.
Zoals ik al eerder aangaf probeer ik de speler meerdere
technieken uit te leggen of te laten uitproberen. Dit wil
niet zeggen, dat ik de speelstijl van een speler volledig
wil aanpassen, maar meer de speler andere technieken
wil laten toevoegen aan zijn techniek-assortiment.
Hierdoor krijgt de speler de mogelijkheid om een
bepaald spelpatroon op een andere manier op te lossen,
zeg het verrassingseffect. Een mooi voorbeeld is

Pagina 20 / 44

Delta Impuls

Jaargang 2017-1

blokken: een bal kan op het hoogste punt geblokt
(passief of actief) worden, maar ook daarvoor of daarna.
Dit geeft verschillende resultaten, met als gevolg, dat je
daarmee je tegenstander kunt verrassen.
Alle technieken moet je wel een keer geprobeerd
hebben, om te kunnen weten wat de gevolgen er van
zijn. Het kan goed zo zijn, dat een bepaalde techniek
niet bij een speler past, maar niet geprobeerd is altijd
mis. Hierbij wil ik wel benadrukken, dat bepaalde
technieken, in deze tijd, niet meer handig zijn. Het beste
voorbeeld daarvoor is de lange topspin slag. Als de bal
dan kort geblokt wordt, dan is een speler met een lange
slag vaak te laat bij de bal.
Dit was een kleine inleiding van een serie, die ik in de
komende clubbladen ga schrijven. De volgende
aflevering gaat over schema’s. Zie ook: http://deltaimpuls.nl/competitie-55/trainingen, hier zal regelmatig
materiaal verschijnen.
Tot de volgende training.
Jan J. Zuur
Trainer senioren Delta-Impuls
voorzitter@delta-impuls.nl
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Wist u dat…



We eindelijk in de nieuwe zaal spelen?



Arnoud drie keer op rij van Sander verloor?



Wij op donderdagavond met zo’n twintig spelers
trainen?



Jan Zuur het er dus maar druk mee heeft?



Jan Zwier de nieuwe laklaag even heeft getest?



Hij de week erna daarom maar nieuwe
zaalschoenen heeft aangeschaft?



Erwin Heijnen is gestopt met roken?



Zijn zoon Kevin dit toejuicht?



‘Coming man’ Feddy een aanbod van het derde
team heeft afgeslagen?



Peters hondje ‘Bailey’ de weg naar de nieuwe
zaal nog niet heeft gevonden?

Pagina 22 / 44

Delta Impuls

Jaargang 2017-1



Remco alleen komt trainen als ie nieuw materiaal
heeft (elke week wel een keer dus)?



Tryntsje en Ciska een ‘personal trainer’ hebben
(Johan Veldhuis)?



Jan Ale een perfect toernooi heeft georganiseerd
met droge worsten als hoofdprijs (jammer dat ik
niet in de prijzen viel)?



Elvis op dit toernooi won van zijn vriendin
Tamar?



Wij denken dat ze Elvis heeft laten winnen omdat
er thuis anders ruzie was geweest?



Arjan alweer zijn tweede kind heeft gekregen?
Proficiat van ons allemaal!



Arnoud een etentje heeft gewonnen met zijn
winstpercentage van 90%?



Sander nu geen weddenschappen meer aangaat
met Arnoud?



Oane weer is begonnen met tafeltennis… het
begon weer te kriebelen zeker?



Erwin af en toe weer rookt en Kevin dit niet
toejuicht?



We steeds meer vrouwelijke leden krijgen op de
club?
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Wadse het laatste uurtje van de training liever
aan de bar zit… hij is al goed genoeg zeker?



Topper Robert door Anne en Jan Zwier
gedwongen is om bij hun in het team te spelen
(weinig vertrouwen in jullie eigen spel heren)?



Kevin en Benjamin denken dat ze geen
kampioen worden in de 2e-klasse (we gaan het
meemaken heren)?

Ik ga nu letten op de mensen die nog niet heb genoemd
in deze terugkerende rubriek, dus… pas maar op.
Sander Derkx
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Heren Delta Impuls 1 starten 2017 met
belangrijke punten
Eind vorig jaar verhuisde Delta Impuls van speellocatie.
Het te dure zaaltje in Oudeschoot werd ingeruild voor de
mooie accommodatie van dorpshuis ‘It Deelshûs’ te
Haskerdijken. In het Friese dorpje werden vrijdagavond
27 januari voor het eerst in de historie officiële
tafeltenniswedstrijden gespeeld. Eén daarvan was de
altijd spannende ontmoeting in de Noordelijke eerste
divisie, tussen de vedettes van Delta Impuls 1 (Arnoud
Hofman, Sander Derkx en Jan Ale Maat) en de sterren
van Argus 1 uit Harkstede; Gert Storteboom, Erik van
der Greft en Norbert Schuur.
Vorig seizoen eindigde Delta Impuls 1 onverwacht op
een razendknappe tweede plek. Het doel van dit seizoen
is echter gewoon hetzelfde gebleven: het behalen van
handhaving. Wat die doelstelling betreft begon Arnoud
de avond goed met een klinkende zege op Schuur, maar
daarna haperde de ‘Delta Impuls-machine’. Na het
kansloze verlies van het dubbelspel werd de rug knap
gerecht. Arnoud versloeg ex-eredivisiespeler van der
Greft, zonder een game in te leveren. Sander trok de
stand vervolgens gelijk met zijn enige overwinning van
de avond; hij verraste Schuur. Jan Ale wist vrijdag geen
punt te noteren, al won hij bijna van Storteboom. Zijn
wedstrijd tegen Schuur moest hij, bij een 1-1
tussenstand, opgeven vanwege een armblessure. Om
het verlies tot 4-6 te beperken moest Arnoud daarna
Storteboom aan de kant zetten en dat lukte maar net.
Pas in de vijfde game maakte hij definitief het verschil.
Met vier belangrijke punten werd de kantine opgezocht.
Aan de gezellige bar van het dorpshuis werd de
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wedstrijd nog even nabesproken, onder het genot van
een lekker drankje: de kop is d’r af!

Arnoud heeft zojuist de bal het spel in gebracht namens
Delta Impuls 1. Zijn tegenstander Gert Storteboom is
klaar voor de ontvangst.

De nieuwe thuishaven van onze vereniging; dorpshuis ‘It
Deelshûs’ te Haskerdijken.
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Een leuk avondje tafeltennis
Twintig januari was het dan zover. Jan Ale Maat vond
dat het, met het oog op de nieuwe competitie én zaal tijd
was voor een toernooitje. Er waren elf toppers aanwezig,
waaronder het eerste team van Buitenpost en twee
toppers van het Noordelijke 2e-divisie-team van Oudega.
Voor Delta Impuls deden Tamar, Jan Ale, Arnoud, Elvis
en Sander mee. Omdat we een oneven aantal
toptafeltennissers hadden mocht Wadse, (nou, vooruit
dan maar) ook meedoen.
De eerste ronde bestond uit drie poules van drie, waarbij
je altijd drie games speelde en alle games een punt
waren. De nummer één van iedere poule kwam
vervolgens uit op de hoogste tafel, de tweede op tafel
twee en de nummer drie op de laatste tafel. Na een
aantal hoogstaande en spannende partijen stonden op
tafel één André Folmer, Arnoud, Wadse en Sander. Op
de tweede tafel Tamar, Jelle Bouwer, Johan Bosma en
Elvis en op tafel drie Marco de Kleine, John Warners,
Rolf van Essen en Jan Ale. Omdat de
toernooicommissie voor elke poule twee prijzen
beschikbaar had gesteld ging iedereen er volledig voor.
Nu kan ik eigenlijk alleen over mijn poule schrijven
omdat ik de andere poules slechts zijdelings heb
gevolgd. Wadse verloor van Arnoud, ik verloor in vijven
van André, met in de laatste game 12-10. Daarna moest
ik tegen Arnoud waarvan ik al zo'n twee jaar niet meer
had gewonnen in toernooiverband. Ik stond nu na bijna
drie games met 10-8 achter en dus waren daar twee
matchpoints voor Arnoud. ‘Ik geef nog niet op’ dacht ik
en wonderbaarlijk genoeg won ik die derde game nog,
waarna ik ook de vierde en zelfs de beslissende vijfde
game won. Helemaal van de wapper gaf Arnoud me
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daarna een welverdiende handdruk en feliciteerde hij me
(lekker hoor!). Nu moest ik nog van Wadse winnen en
André van Arnoud. In dat geval zou ik dan eindelijk weer
eens een toernooi winnen waaraan Arnoud ook
deelnam…
Wadse verloor vervolgens van André. Hij verkocht zijn
huid duur door na een 2-0 achterstand toch nog in een
vijfde game te verliezen. Daarna was het tijd voor André
tegen Arnoud. André won de eerste game, daarna kwam
C-speler Arnoud op stoom. Ondanks een
wereldbackhand van André Folmer (vanaf drie meter
achter tafel én los van de grond) was het pleit na vier
games beslecht. Arnoud won de wedstrijd en daarmee
was hij voor mij niet meer in te halen… de zoveelste
keer dat Arnoud de hoofdprijs voor mijn neus
wegkaapte. De laatste wedstrijd was nog een mooie
spannende partij tussen teamgenoot Wadse en mijzelf.
Wadse won de vijfde en beslissende game en zo werd ik
uiteindelijk slechts vierde. Tweede werd André Folmer,
die met een halve meter droge worst naar huis ging.
In poule twee was het een één-tweetje voor de spelers
van Buitenpost 1, waarbij Jelle Bouwer eerste werd voor
Johan Bosma. Misschien leuk om te vermelden is dat
Elvis van zijn vriendin Tamar won en zij daardoor zo
derde en vierde werden.
In poule drie was Marco de Kleine de gelukkige winnaar,
die dik tevreden was met zijn welverdiende droge worst.
Tweede werd knap (in deze op papier toch lastige poule)
Rolf van Essen. Derde werd organisator Jan Ale en ‘last
but not least’ John Warners.
Zo was er een einde gekomen aan een leuk avondje
tafeltennis. Na nog een gezellig uurtje aan de bar te
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hebben gezeten in ons nieuwe ‘Home’ zijn we lekker
naar huis gegaan. Ik vond het zeker geslaagd! Als het
aan mij ligt doen we het volgend jaar gewoon weer.
Sander Derkx

Het ging er op alle tafels, ondanks het feit dat het slechts
een oefentoernooitje betrof, fanatiek (maar sportief) aan
toe.
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Waar is de
tafeltennis
bal?

Jullie zien hier een foto, gemaakt tijdens het
Kersttoernooi van vorig jaar. Sem probeert met een lepe
service Sander in de luren te leggen. De senior uit het
eerste herenteam wil zich echter niet zomaar laten
foppen! Hij wil daarom graag van jullie weten waar de
bal gebleven is… ’t antwoord staat weer achterin!
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Even voorstellen:

Mijn naam is: Machteld.
Leeftijd: 14 jaar.
Woonplaats: Heerenveen.
School/opleiding: Bornego College.
Klas: 2G.
Hobby’s: Legpuzzels en bakken.
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Lievelingseten: Pizza.
Lievelingsdieren: Honden en katten.
Favoriete vakantieland: Nederland.
Competitie: Nee.
Waarom heb je voor tafeltennis gekozen: Omdat het
mij een leuke sport leek.
Wat wil je later worden: Ik wil visagiste worden of het
leger in.
Wat wil je nog kwijt: Niks!

Machteld werd op het Sint-Kerstfeest flink verwend…
mascotte ‘Bailey de hond’ kijkt jaloers toe.
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Wie is…?
Voor de tweede versie van ‘Wie is…’ besloot ik om
Arnoud aan de tand te voelen om kenmerken aan
spelers te koppelen. Zo kunnen we een ander beeld van
elkaar krijgen en wellicht zien we zelfs herkenbaarheid.
Misschien kunnen wij ook van elkaar leren, handig! Ik
heb Arnoud een 8-tal ‘vragen’ voorgelegd waar hij zijn
antwoorden op heeft kunnen geven. Veel plezier!
Wie is...?
De warme speler:
Kosto! Die zweet al na vijf minuten als een otter
(kan ik zelf trouwens ook wat van, haha).
De focus-op-het-net speler:
Remco speelt door zijn anti spin-rubber vaak via het
netje en dat levert hem meestal nog een punt op ook!
De sportieve speler:
Joran. Of hij nu wint of verliest, hij blijft vrolijk en sportief.
De speler die het minste geluk heeft:
Als de ballen van Jan Zuur het net raken gaan zij op één
of andere manier altijd over of naast tafel... wat een
pech!
De speler die het beste met kritiek kan omgaan:
Mark. Hij wil graag leren en daar hoort af en toe (een
beetje) kritiek bij.
De blije speler:
Anne Dekker. Zijn lach hoor ik vaak door de zaal
galmen, haha!
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De tactische speler:
Benjamin speelt erg slim. Hartstikke volwassen voor zijn
leeftijd, knap.
De speler die een goede backhand topspin heeft:
Ik vind dat Wadse dit erg goed kan! Hij moet alleen niet
teveel op zijn tenen gaan staan als hij de backhand
topspin speelt.
Dit was ‘Wie is 2’! Tot de derde editie!
Christine

Arnoud werd net geen Open Oudegaaster Kampioen
2017. Ongeslagen haalde hij de finale, waarin hij David
Dijkhoff trof (actief in de 2e-divisie). Moegestreden moest
Arnoud in drie games de winst aan David laten.
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Heren Delta Impuls 1 vallen tegen in
Klazienaveen
De tweede competitieronde bracht het eerste team van
tafeltennisvereniging Delta Impuls Heerenveen naar het
verre 'Drentsche' land. Arnoud Hofman, Sander Derkx
en Wadse Temme vertrokken al vroeg op de avond naar
de thuisbasis van het gepromoveerde De Treffers '70.
Daar troffen zij Paul Sterken, Jeroen Vos en Rudi
Franke.
Vooraf werd, op weg
naar handhaving,
ingezet op een goede
overwinning. Toen
Arnoud in zijn eerste
wedstrijd verrassend
verslagen werd door
Vos (zonder ook maar
een game te winnen) leek dit doel toch iets bijgesteld te
moeten worden. Arnoud herstelde zich vervolgens wel
knap met een zege op Sterken en Franke. Wadse kwam
met drie nederlagen niet in zijn spel. Op karakter maakte
hij het alle tegenstanders wel erg moeilijk. Jammer
genoeg liet hij enkele matchpoints onbenut. Sander won
nipt van Franke en maakte gehakt van Vos. Bijna klopte
hij ook Sterken, maar na een 2-0 voorsprong in games
had Sander zijn kruit verschoten.
Al een tijdje zijn de Heerenveners op zoek naar de juiste
'dubbelspel-opstelling'. Dit keer werd er gekozen voor
het duo Wadse/Sander. Zij konden echter geen vuist
maken tegen Sterken en Franke. Volgende week zoekt
Delta Impuls 1 verder in Assen; naar vorm en hopelijk
meer punten.
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Sint-Kerstfeest 2016 bezorgt jeugd
topavond!
Maandagavond 12 december 2016 vierden de
jeugdleden van onze club het Sinterklaas en Kerstfeest
in één! Het was een supergezellig en vooral lekker
(dankzij al het snoepgoed) feestje.
Iedereen had voor prachtige
gedichten en/of cadeaus gezorgd:
chapeau! Ook jeugdtrainers Arnoud
en Peter deden mee. Peter kreeg
een mini-tafeltennistafel voor in huis
en Arnoud ontving zijn grootste
wisselbeker ooit. Ook de mascotte
van Delta Impuls (Bailey de hond)
werd niet overgeslagen. Christine
zorgde, naast een lekker drankje voor tussendoor, ook
voor deze leuke foto's. Op naar volgend jaar!

Peter probeert zijn mini-tafeltennistafel uit. Alle
jeugdleden kijken vermaakt toe.
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Records
Vanwege vooral een drukke decembermaand (met het
Sint-Kerstfeest, Kersttoernooi én de verhuizing van onze
club) is er niet veel ‘hooggehouden’. Arko en Yvan
hebben er echter toch weer voor gezorgd dat ik ook
deze keer wat nieuwe ‘records’ kan vermelden! Zij
behaalden de eerste aantallen (in drie minuten tijd) van
dit jaar op 23-01-2017. Dit zijn ook direct de eerste
officiële ‘hooghoud-records’ die neergezet zijn op ons
nieuwe stekje in Haskerdijken. Check ze hieronder!
We beginnen met de normale wijze (enkelzijdig). Arko
ging er als een speer vandoor en leverde zijn beste
prestatie van de avond: 240 keer. Yvan bleef wat achter,
maar deed het, met 59 keer, ook zeer verdienstelijk.
Dan de dubbelzijdige manier. Het blijft een lastig
verhaal… het balletje in de lucht te houden terwijl je ook
nog je batje draait. Toch kwam Arko uit op 47 keer (32
keer meer dan zijn vorige record)! Yvan bleef deze keer
op 6 steken.
Aangekomen bij de ‘met stuit-methode’ waren beide
heren warmgedraaid. Gezien de behaalde records lijkt
dit toch wel het favoriete onderdeel te zijn. Arko haalde
met 195 keer nét niet de 200 en Yvan was met 145 maal
dichtbij de 150.
Nu komt het… Bij het squashen (met of zonder stuit
tegen muur) sloeg Arko zijn eigen oude record aan
diggelen. Hij wist het oude aantal van 52 keer, met
ditmaal 126 keer, ruim te verdubbelen! Yvan heeft nog
wat moeite op dit onderdeel; het lukte hem 10 maal.
Eens kijken hoe lang de records stand houden... we
komen erop terug in het volgende clubblad! Doeg!
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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.

J.W. de Vries
S. Spoelstra
E. Pengel
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
11????
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Functies & adressen
Voorzitter:
Jan Zuur
Koningin Julianalaan 15
8501HM Joure

06-83676043
voorzitter@delta-impuls.nl

Secretaris en ledenadministratie:
Vacature
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

Dorpshuis ‘It Deelshûs’
Tolvepaed 2
Haskerdijken

Website:
Jan Zuur
Sponsorcommissie:

info@delta-impuls.nl
Jan Zuur
Vacature
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Materiaalbeheer en
bestelling:

Peter Langen

Materiaalonderhoud:

Jan Zwier

Trainers:

Peter Langen, Arnoud
Hofman, Jan Zuur

Jeugdcommissie:
Arnoud Hofman

arnoudhofman@hotmail.com
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 2017.

Daarom willen wij:
- Dat alle stukken ingeleverd zijn voor 27 april 2017.
- 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 2017-01. Het
blad verschijnt driemaal per jaar. Oplage 60 exemplaren.
Het volgende nummer 2017-01 verschijnt in mei 2017.
Kopie verslagen moet u voor 27 april 2017 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.

Pagina 42 / 44

