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Van de voorzitter
Seizoen weer gestart, Veteranentoernooi en FK al weer
geweest. Voordat je er om denkt is een jaar al weer
voorbij. Zowel het veteranentoernooi als het FK waren
weer een succes. Vooral het FK had veel prijzen in petto
voor Delta-spelers. Seizoenstart was voor sommigen wat
lastiger, vooral voor het vierde team. Dit team speelt
namelijk geen best-of-five, maar all-three. Doel van deze
spelmethode is om te kijken of het ook speeltijd
verkortend werkt. De wedstrijden die tot nu toe gespeeld
zijn, laten dat nog niet echt zien.
Ook het NK tafeltennis in Zwolle is net weer geweest.
Daar viel helaas weinig nieuws te zien. Enige wat mij
echt is opgevallen was de wedstrijd tussen Gabrielius
Camara en Ewout Oostwouder (Nederlands Kampioen
2018 en tweede bij NK 2019). Camara is kadet 1 en
verliest nipt van
Oosterwouder, al was
de laatste game een
teleurstellende 1-11
waar de zesde game
nog 17-19 liet zien.
Wel noemenswaardig
is dat Arnoud Hofman
zijn teamgenoot Jaap Bron: www.taverzo.nl/ik-speel-al-bij-taverzo/eredivisie
van Tijum (als enige in de tweede divisie) van Camara
heeft gewonnen. Leuk om te zien dat er een jongere
garde onderweg is.
Het klinkt nog ver weg, maar 13 juni is er weer een ALV.
Misschien zijn er onderwerpen die jullie aan de orde
willen stellen. Geef het onderwerp of onderwerpen dan
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aan mij door zodat het op de agenda geplaatst kan
worden. Ook dit jaar zal de ALV weer in It Deelshûs
gehouden worden. Daarnaast hoop ik jullie 13 juni
allemaal te zien op deze ALV.
Iets dichterbij zijn de clubkampioenschappen. Deze
worden dit jaar op zaterdag 11 mei gehouden. Een keer
anders dan anders. Het format is nog niet bekend, maar
één ding is zeker, iedereen kan clubkampioen worden.
Ook wil ik jullie ons jaarlijkse slottoernooi niet onthouden,
deze vindt plaats op vrijdag 28 juni. Daarnaast is er nog
een uitwisseling met de
‘Badminton Club Vrij Uit’.
Deze uitwisseling vindt
plaats in Sportstad
Heerenveen op maandag
Bron: https://stgeorgesoc.org/save-the-dates
17 juni.
Nog genoeg sportiefs te doen dus. Ik wens jullie dan ook
veel speelplezier toe.
Jan J. Zuur
Voorzitter Delta-Impuls
voorzitter@delta-impuls.nl
Gebruikte bronnen:
https://tafeltennis.nl/nieuws/
http://ttv-dokkum.nl/2019/02/1751/
https://www.rtvnof.nl/fries-kampioenschap-tafeltennisdokkum/
http://www.bcvrijuit.nl/
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Dankzij een matje kan ook de jonge Ronin meetrainen!
Foto gemaakt door: Arnoud Hofman
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Uit de oude doos…

(Uit de Leeuwarder Courant van 20-09-1982)
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DOTO Invitatietoernooi 2018
Ondanks een aardig goede nachtrust stapte ik, toch nog
wat vermoeid, om 07.20 uur bij Johan Ooms in de auto
richting Arnoud. Daar zouden hij en Sander nog
instappen om vervolgens naar Siddeburen door te rijden.
Als eerste aanwezigen konden we nog rustig wat drinken
en eten (een heerlijke plak cake). Om in een ‘sportieve
stemming’ te komen kleedden wij ons daarna alvast om.
Om half tien ging het spektakel dan eindelijk los. Ik
speelde in een poule van acht, waardoor ik genoeg
wedstrijden te spelen had. De dag begon met een
vijfsetter, die voor mij de verkeerde kant op viel. Balen
dus, maar... niet bij de pakken neerzitten, lekker
doorspelen en hopen op betere resultaten. Dat bleek
een goede ‘mindset’ te zijn. De volgende vijf wedstrijden
won ik namelijk allemaal. Alleen mijn laatste
tegenstander moest ik de hand schudden en feliciteren,
in plaats van andersom.
Mijn prestaties
leverden een
tweede plek in de
poule op. Omdat het
toernooi ieder jaar
weer in het teken
staat van ‘zoveel
mogelijk spelen’,
speelden we de
Foto gemaakt door: Henk Hommes (hhfoto@live.nl)
halve finale en finale
weer onderling tegen elkaar. In de halve finale moest ik
het opnemen tegen de nummer drie uit mijn poule, die ik
eerder met 3-0 had verslagen. Ik had dan ook goede
hoop om dat kunstje te herhalen. Wel wist ik dat ik ‘met
energie’ moest blijven spelen, want een revanche is
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vaak een hele andere wedstrijd. Gelukkig bleef ik ook dit
keer overeind (3-1) en mocht ik de finale spelen.
Deze finale was best spannend; ik moest namelijk tegen
een man spelen die de hele dag, op drie games na
(waarvan eentje tegen mij), niks had verloren. Met vooraf
de nodige coaching begon ik aan de wedstrijd... 1-0
voor, dit gaat stabiel! Helaas weer 1-1, het bleef close.
Ai, 1-2! Wat gaat dit worden? Toch weer 2-2! Ik leef nog
en moet dit volhouden om de eerste prijs te pakken in de
derde klasse... Het gaat gelijk op tot het einde van de
game en met een vervelende bal als beslissend punt
weet ik net niet te winnen (8-11). Het was een
spannende wedstrijd waarbij de onverslaanbare man er
met de winst vandoor ging. Even alle spanning eruit en
toch met een glimlach door. Ik kon met een tweede prijs
terugkijken op een succesvol toernooi!
Op de terugweg zijn wij
nog kort gestopt voor een
lekkere boeren-gehaktbal
met wat drinken, want: zo
gaat dat als je bij Johan
Ooms in de auto zit en
met een prijs naar huis
gaat. Dat was lekker!
Ergens tussen 18.30 uur
en 19.00 uur kwamen wij,
met een goed gevoel,
weer aan in Heerenveen.
Het was een geslaagde
dag.
Christine

‘Runner-up’ Christine en
kampioen Frans Schmölzer
Foto gemaakt door: Henk Hommes
(hhfoto@live.nl)
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Prijzenregen in Zuid-Holland voor
dubbelaars Delta Impuls
In de vroege ochtend van
zaterdag 10 november
stapten er in Heerenveen
vier tafeltennissers bij elkaar
in de auto; de duo’s Kosto
Veninga/Johan Ooms en
Arnoud Hofman/Sander
Derkx. De TomTom werd,
Foto gemaakt door: Manfred de Jong
voor het tweede jaar op rij,
ingesteld op de ‘Tiendweg 9’ in het Zuid-Hollandse
Leerdam. Een rit van dik anderhalf uur, die door
iedereen anders werd ingevuld. Johan en Sander sloten
de ogen en sprongen in ‘vliegtuigstand’. Arnoud
probeerde juist langzaam tot leven te komen met een
combinatie van koffie en cola. Dankzij de wél
uitgeslapen chauffeur Kosto liep iedereen op tijd
‘Sporthal Berenschot’ binnen, waar de ‘Open Leerdamse
Dubbelkampioenschappen’ werden gespeeld. Voor de
vijftiende keer in de historie streden er zo’n veertig
tweetallen om de prijzen.
In de hoofdklasse-poule dubbelden Arnoud en Sander
zich vorig jaar ongeslagen naar de toernooiwinst en zij
hoopten dit jaar de gewonnen wisselbekers te kunnen
verdedigen. De bokaal van Sander bleek echter nog op
zijn schoorsteenmantel te staan en dus zat er voor de
Friezen maar één ding op: het toernooi opnieuw winnen.
De start van beide heren mocht er zijn. Al vroeg in het
toernooi versloegen zij enkele sterke teams. Eenmaal in
‘the winning mood’ verzekerden Sander en Arnoud zich
na tien wedstrijden van de hoofdklasse-finale én de
finale om de algehele toernooizege. Pas in dat laatste
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slotstuk verloren zij hun
eerste en enige game van
de dag en daar was vooral
Sander erg tevreden mee...
hij hoefde zijn wisselbeker
niet naar Leerdam te
sturen.
Foto gemaakt door: Manfred de Jong

Johan en Kosto hadden zich op de eigen club goed
voorbereid op het dubbeltoernooi. Met een onnodige
verliespartij in de vijfde klasse-poule (gelijk aan vierde
klasse-niveau regio noord) kenden zij een tegenvallend
begin, maar langzaam kwam het tweetal dan toch op
stoom. De scherpe opslagen van Johan begonnen
punten op te leveren, evenals de smashes van Kosto.
Alle trainingen wierpen hun vruchten af en met als klap
op de vuurpijl een knappe overwinning op een tweede
klasse-dubbel sloegen zij zich naar de vijfde klassefinale. In die eindstrijd eisten
alle zware inspanningen hun
tol. Moegestreden deden
Kosto en Johan nog een
dappere poging, maar meer
dan een fraaie tweede prijs
en een zware vermoeidheid
zat er voor het tweetal niet
in.
Foto gemaakt door: Manfred de Jong
Met een volle maag (na een goede snackmaaltijd in de
kantine van de sporthal) en maar liefst vijf bekers werd
de terugreis ingezet. Onderweg werden alle wedstrijden
en verbeterpunten nog even doorgenomen zodat
Arnoud, Sander, Kosto en Johan volgend jaar wederom
een goede kans hebben op ‘Leerdammer-eremetaal’.
Arnoud
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Zijspin service omgelopen + ontvangst
Greep:
Kan per speler variëren, denk aan:
-

positie duim
positie wijsvinger
positie overige vingers
houding pols

Greep (bron: ‘Tischtennis - verstehen, lernen, spielen’, Wolfgang Friedrich)

Beweging:

Beweging (bron: ‘Tischtennis - verstehen,
lernen, spielen’, Wolfgang Friedrich

Ontvangst:
De ontvangende speler probeert de bal terug te leggen
door de zijspin te compenseren (arm andere richting op
bewegen). De speler kan de bal ook retourneren met
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een beetje topspin. Laat de bal daarbij meer omhoog
komen (pakken rond hoogste punt). Is er bij de speler
twijfel over de hoeveelheid zijspin, dan is het verstandig
de bal altijd richting het wisselpunt te spelen.
Aandachtspunten:
-

staat de rechtshandige speler met het linkerbeen
voor (links andersom)?

-

wijst het batje naar beneden?

-

raakt de bal het juiste deel (onderkant) van het
bat?

-

maakt de speler een korte, felle arm/pols
beweging?

-

draait het lichaam iets mee (meer meedraaien bij
serveren naar midden en parallel)?

-

serveert de speler uit de vlakke hand?

-

gooit de speler de bal goed op?

-

serveert de speler niet boven of naast de tafel?

-

compenseert de ontvangende speler de zijspin
voldoende en wat is hierbij de stand van het bat?

Omdat ik de afgelopen periode regelmatig de omgelopen
zijspin-service terug heb laten komen in de trainingen,
leek het mij een goed idee om dit laatst tegengekomen
archiefstuk met iedereen te delen.
Arnoud
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Kampioene op het Poldertoernooi
Emmeloord was zaterdag 15 december het décor voor
het Poldertoernooi 2018. Prima op tijd aangekomen was
er nog ruimte om even in te spelen. Rond 09.00 uur
klonk het startsignaal voor de dubbelspelrondes. Samen
met Nuas (Buitenpost) speelde ik in een poule van vier
duo’s. We werden tweede in de poule en mochten dus
een tussenronde spelen. Deze verloren we helaas van
Menno en Harm (Buitenpost).
Na een kleine uitloop
konden we rond 13.00 uur
beginnen met de
enkelrondes. Ik zat in een
poule met Fred, Albert,
Senno, Lambert, Jos en
© TTV Emmeloord
ikzelf. Persoonlijk kende ik
alleen Senno (Griffioen), want ja... die kom ik best vaak
tegen op toernooien en in de competitie. Ik had er zin in.
Ik startte, met twee winstpartijen, goed. Mijn derde
wedstrijd verloor ik maar net (vijfsetter) en de vierde wist
ik in winst om te zetten. Of ik door zou gaan zou
afhangen van de laatste wedstrijd; mijn tegenstander en
ik stonden namelijk gelijk. Met standen als 11-3, 11-2 en
11-2 was al snel
duidelijk dat ik als
tweede in de poule,
achter Lambert, de
kwartfinale mocht
spelen.
Hier kwam ik Mariusz
tegen, van GTC: 11-7,
11-8 en 12-10... ik had

Foto: https://www.facebook.com/ttvemmeloord

Pagina 12 / 55

Delta Impuls

Jaargang 2019-1

gewonnen en ging met een goed gevoel de halve finale
in. Daar trof ik mijn dames-teamgenote Rianne
(Buitenpost). Het beloofde een spannende, maar ook
een gezellige strijd te worden. De eerste twee games
gingen gelijk op, maar besliste ik wél in mijn voordeel.
Tijdens de derde game keerden de kansen; 4-11. Ik
moest mijn focus hervinden en beter gaan spelen, want
het kon nog wel eens zwaar worden... Gelukkig wist ik
de wedstrijd in de vierde game te beslissen!
Veel tijd om bij te komen
was er niet. Nog maar
net klaar en ik mocht al
de finale spelen.
Wederom trof ik
Lambert. Ik had in de
poule al tegen hem
gespeeld. Hij bezorgde
mij toen mijn enige
verliespartij. Maar dat
was geweest... tijd voor
een nieuwe ronde, het
kon weer alle kanten op!
Ik kwam 2-0 voor, dat
begon dus goed. De
vermoeidheid begon na
een lange dag toe te
slaan; ik verloor een
game. Met tussendoor
Foto gemaakt door: Christine Peterson
belangrijke coaching zette ik nog één keer alles op alles
om de winst te pakken, en dat lukte: een eerste prijs op
het Poldertoernooi 2018!
Christine
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Jeugdtrainer Arnoud Hofman schoot plaatjes van
fanatieke jeugd-en seniorspelers op de maandagavond
(boven: 21-01-2019, onder: 18-02-2019).
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Goud, zilver en rollades voor spelers
Delta Impuls
Waar sommigen van ons genoten van een welverdiende
'tafeltennis-winterstop', tafeltennisten anderen juist nog
even langer door. Zoals ieder jaar stonden er namelijk
nog twee toernooien op de kalender: het 'Oliebollen
Toernooi' in Leek (27 december) en de 'Open
Oudegaaster Kampioenschappen' (28/29 december) in
Oudega (Súdwest-Fryslân).
In Leek werd er traditioneel
gestreden om vlees, kaas én
visprijzen. Mark en Anna
deden voor de eerste keer
mee aan dit gezellige
toernooi en sloegen direct
hun maaltje bij elkaar. Zij
bleven, tussen alle ervaren
senioren, knap overeind. Met
twee gewonnen rollades
zorgden zij voor een heerlijk
kerstfeest in huize Hankel.
Arnoud verloor de finale van
zijn teamgenoot Jaap van
Foto gemaakt door: Ingrid Huisman
Tijum, en hoe. In de
beslissende vijfde game werkte Arnoud vier
wedstrijdpunten weg en kwam hij zelf op matchpoint.
Toen hij zijn kans niet greep was het Jaap die de
wedstrijd in het slot gooide (11-13).
In Oudega kwam Arnoud zijn poule redelijk
ongeschonden door; alleen Bram Parlevliet was met 1-3
te sterk. In de halve finale won hij moeizaam van een
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ontketende Erik
Mulder, die zijn poule
(met onder anderen
Jaap van Tijum en
David Dijkhoff)
winnend afsloot.
Zo kreeg Arnoud
binnen vierentwintig
uur zijn herkansing
Foto: https://www.facebook.com/ttvodi
tegen collega-finalist Jaap van Tijum. Het slotstuk had
wel iets weg van de finale in Leek. Arnoud poetste weer
matchpoints van het bord, knokte zich wederom op het
nippertje naar een vijfde game en moest opnieuw zijn
meerdere erkennen in z'n geslepen ploegmaat (2-11).
Wat Arnoud niet lukte, lukte Anne Dekker een paar tafels
verderop wél. Na een verhitte finalestrijd wist hij Senno
Koops ternauwernood
van zich af te schudden
(3-2). Als winnaar van
de D-klasse mocht hij
een blinkende beker in
ontvangst nemen... niet
verkeerd deze donkere
dagen.
Arko Stevens was een Foto: https://www.facebook.com/ttvodi
dag later goed voor het nodige vuurwerk. Op de Open
Oudegaaster Kampioenschappen voor de jeugd bleek hij
aan het einde van de middag de sterkste junior van de
B-klasse! Met deze fraaie klapper maakte Arko een
knallend einde aan zowel zijn eigen tafeltennisjaar, als
dat van de vereniging!
Arnoud
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Even voorstellen senioren...

Mijn naam is: Johan Ooms.
Geboortedatum en/of leeftijd: Na lang nadenken: 26
november 1946.
Woonplaats: Steenwijk.
Verliefd/verloofd/getrou-wd:
Al meer dan 35 jaar samen met
dezelfde lieve partner. Niet
getrouwd.
Opleiding/beroep: Oud
Technisch Koopvaardij Officier.
Waarom heb je voor dit
beroep gekozen: De wereld
verkennen en hard werken.

Foto: Henk Hommes (hhfoto@live.nl)

Hobby’s: Zeezeilen (vroeger),
reizen en lezen.

Lievelingseten: Rijstebrij met donkerbruine suiker en
een klont boter.
Lievelingsdier: Mijn liefste poes van Europa: Poesa.
Favoriete vakantielanden: IJsland, Noorwegen,
Schotland en Spanje (in de winter).
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Competitie? Zo ja, in welk team?: Half en half wegens
een blessure. Ik zit in team 5.
Waarom heb je voor tafeltennis gekozen: Ik heb
eerder gevoetbald, gebasketbald, gevolleybald,
gebadmintond, gesoftbald en aan wielrennen/toertochten
gedaan. Tafeltennis op de oude dag houdt mij aan het
sporten.
Met welke bekende Nederlander zou je nog wel eens
een beschuitje willen eten: Zij die mij uitnodigen en dat
zijn er buiten mijn vrouw om maar weinig.
Wat heb je het liefst:
- backhand/forehand: Backhand.
- aanvallen/verdedigen: Verdedigen.
- uit/thuiswedstrijd: Everywhere.
- bier voor/na de wedstrijd: Never.
- winnen/verliezen: De dood of de gladiolen.
Wil je nog wat kwijt aan alle trouwe lezers: Always
look at the bright side of life. Sporten met plezier!

Rechts:
Bryan
oefent de
forehand
omgelopen
service.

Foto gemaakt door: Arnoud Hofman
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Jeugdspelers Steenwijk op bezoek in
Haskerdijken
Donderdagavond 21 februari, 18.00 uur. De vier
Steenwijkse jeugdspelers vertrekken uit Steenwijk
richting Heerenveen. Vanavond gaan ze naar de
jeugdtraining van Delta Impuls in Haskerdijken. Het is
voorjaarsvakantie, dus een keertje extra trainen is nu
mogelijk. Maar dit is ook de mogelijkheid om eens met
andere jeugdspelers te spelen.
Bij aankomst treffen ze meteen
Kosto, hun eigen trainer. Snel
omkleden en inspelen. Anne
en Jorieke spelen eerst even
samen, maar krijgen daarna
allebei een andere
jeugdspeelster om mee te
spelen. Simon en Joël spelen
meteen met andere
jeugdspelers. Er zijn vanavond
zoveel spelers, dat de zevende
tafeltennistafel erbij gezet moet
worden.
Foto gemaakt door: Inge Hordijk

Arnoud, één van de jeugdtrainers uit Heerenveen, stelt
de Steenwijkse jeugd voor aan de anderen voordat de
training begint. De training begint met een echte
warming-up: rondjes joggen en zijwaartse pas, strek- en
rekoefeningen, zodat alle spieren los en warm zijn.
Daarna beginnen de tafeltennisoefeningen met
backhand overspelen door het midden en forehand
overspelen door het midden. Arnoud (die wel heel lang is
volgens de Steenwijkers) legt het uit en doet het voor.
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Daarna gaat iedereen ijverig
en met plezier aan de slag.
Arnoud en Peter geven
iedereen persoonlijk
aanwijzingen en tussendoor
worden de belangrijkste
aandachtspunten herhaald.
Ook de service wordt
geoefend waarbij het balletje
vanaf een platte hand iets
omhoog wordt gegooid.
De tijd vliegt voorbij en de
Foto gemaakt door: Inge Hordijk
training wordt afgesloten met twee spelletjes ‘rond de
tafel’. Simon en Jorieke staan hierbij allebei een keer in
de finale.
Tevreden vertrekken de Steenwijkse jeugdspelers weer
naar Steenwijk. Het spelletje ‘rond de tafel’ moeten ze bij
de training in Steenwijk nu ook maar gaan doen, gewoon
samen met de senioren.
Inge Hordijk (moeder van Joël)
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Friese Kampioenschappen en twee
kweekplantjes (sla en tomaten)
Zaterdag 23 februari mocht ik in Dokkum meespelen op
de Friese Kampioenschappen. Het zouden voor mij
gedenkwaardige spelen worden.
Vanuit Steenwijk met Joël (een jeugdtalent uit Steenwijk)
en zijn mams om 07.30 op stap. In de dubbelspelcompetitie werd mijn wildcard ingevuld door Senno
Koops van Wolvega (TTV de Griffioen). Voor het eerst
samen aan tafel en voordat we aan elkaar gewend
waren lagen we er al uit.
In het enkelspel viel in onze poule Hans Harkema (de
oude rot van TTV Buitenpost) helaas uit vanwege
gezondheidsklachten. Dit karwei was te zwaar voor hem,
beterschap.
Eerst een taaie YOS-er verslaan... dat lukte. Toen de
nog taaiere Hillebrand Komrij van TTV Drachten, en?
Niet te geloven, dat lukte ook! Wanneer de bal van onze
noppenkanten werd gespeeld was deze totaal de weg
kwijt, gelukkig vaker voor Hillebrand dan voor mij. Toen
moest ik nog een simpel klusje klaren; Niels (van het
eigen TTV Delta Impuls) verslaan. In drie games kaal
ging hij er met boter en suiker op. Ooms winnaar van de
poule!
Ik kreeg een ‘bye’ en hoefde pas in de kwartfinale aan te
treden, tegen? Wéér een Komrij: Rianne (dochter van
Hillebrand). Zij komt uit voor TTV Buitenpost. Ik zag het
somber in. Van haar dames-teamgenote Christine (TTV
Delta Impuls) krijg ik namelijk vaak klop bij het sparren.
Maar... het wonder geschiedde. Met vlijmscherp
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serveren en tactisch spelen mocht Ooms door naar de
laatste vier. Niet te geloven.
Nu weer een dame uit dat damesteam: Linda Kleiker van
TTV Buitenpost. Linda besloot er geen gras over te laten
groeien en speelde ‘sprookje Ooms’ naar het land der
fabelen. Ik heb zelden zo’n pak slaag gehad. Dus?
Ooms op voor de derde plaats tegen... wederom Niels.
Terwijl ik urenlang werkloos door de zaal slenterde
speelde Niels zich door de kwartfinale heen, in een
geweldige partij tegen Klaas Dijkstra (TTV YOS). Het
werd een wereldwedstrijd (ik telde), met als neveneffect
dat Niels zich volledig in vorm speelde. Zwaar getergd
verscheen hij aan tafel, belust op revanche voor die
smadelijke aftocht in de poulefase. Het werd dan ook
een taaie kamp waarin ik geen game meer wist te
winnen. Het sprookje was definitief uit. Dit is het enige
toernooi waarbij ik nog nooit een prijs heb gewonnen,
alhoewel?
In mijn wedstrijd tegen Niels sprintte ik achteruit om een
bal te halen. Laat Uilke Komrij (TTV Drachten) nu net op
dat moment geweldig uithalen voor een forehand-smash.
Ik kreeg een geweldige klap voor mijn donder. Uilke
haalde zijn gram, waarschijnlijk voor het verslaan van de
familie Komrij...
Tijdens mijn werkloze periode had ik tijd om hier en daar
te scheidsrechteren. Zo zag ik Wadse en Sander de
dubbelfinale verliezen door met name grandioos spel
van André Folmer (TTV Buitenpost). Een spannende
wedstrijd.
Ook telde ik de finale van onze Sjoerd tegen een struise
speelster van TTV Drachten. Sjoerd gooide zijn
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beroemde onderhandse ‘zijspin-shuffle’ in de strijd, maar
moest uiteindelijk toch zijn meerdere erkennen. Voor
hem een mooie tweede plaats.
Joël speelde goed maar haalde geen finale en moest
met mams lang wachten om weer naar huis te kunnen;
die dekselse Ooms bij de laatste vier...
Voor de thuisreis nog even een drankje in de kantine en
ik met een zuur gezicht geen prijs. Dat werd opgevangen
door een dame van de loterij die nog een verdwaald
prijsje over had. Zij vond mij zo zielig dat ik potjes kreeg
met twee kweekplantjes. Eén voor sla en één voor
tomaten…
Je moet wat op je oude dag.
Johan Ooms

Niels in actie, op weg naar winst in de kwartfinale.
Scheidsrechter Johan Ooms ziet de bui al hangen...
Foto gemaakt door: Herman Huiberts (Fotografie Dokkum)
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Waar is de
tafeltennis
bal?

Foto gemaakt door: Jan Ale Maat

We gaan terug naar het jaar 2017. Op 20 januari
organiseerde clublid Jan Ale Maat een oefentoernooi ter
voorbereiding op de voorjaarscompetitie. Spelers van
verschillende Friese clubs (o.a. TTV Buitenpost en TTV
ODI) waren van de partij. Zo nu en dan stonden die
vrijdag ook clubgenoten tegenover elkaar. Sander heeft
zijn handen vol aan teamgenoot Wadse (angstgegner).
Help hem uit de brand en zoek het uit ’t oog verloren
balletje. Nummertje 1, 2, 3, 4 of 5? Kijk achterin dit blad!
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Even voorstellen:

Foto gemaakt door: Henk Hommes (hhfoto@live.nl)

Mijn naam is: Jurre van Houten.
Leeftijd: 10 jaar.
Woonplaats: Heerenveen.
School/opleiding: Basisschool Het Kompas.
Klas: Groep 7.
Hobby’s: Tafeltennissen en gamen.
Lievelingseten: Pizza en worteltjes.
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Lievelingsdier: Poesjes.
Favoriete vakantielanden: Frankrijk.
Competitie: Ik speel nog geen competitie.
Waarom heb je voor tafeltennis gekozen: Omdat ik
het op vakantie ook heel erg vaak deed en ik vond het
leuk.
Wat wil je later worden: Meester en toptafeltennisser.
Wat wil je nog kwijt: Ik heb migraine.

TTV Delta Impuls op YouTube:

http://www.youtube.com/user/TTVDeltaImpuls
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Wie is…?
‘Wie is...?’ gaat weer door! Dit keer met Remco de Boer
in de schijnwerpers. Ik gaf hem zoals gebruikelijk weer
enkele gloednieuwe omschrijvingen. Lees snel welke
leden bij hem naar boven borrelden!
Wie is...?
De leukste speelster:
Christine. Is erg serieus achter de tafel, maar als ik
tegenover haar sta moet ze vaak lachen.
De speler die de meest onmogelijke ballen
terugspeelt:
Dan moet ik toch mijzelf noemen. Soms heb ik van die
momenten dat ik vriend en vijand verbaas met de
‘mooiste’ block-ballen... al is het soms meer geluk dan
wijsheid.
De speler die de lastigste ballen speelt:
Robert. Hij heeft opslagen in huis waar ik zelfs met mijn
anti-rubber geen antwoord op heb.
De vrolijke speler:
Anne. Hij staat altijd lachend aan tafel.
De speler met de mooiste schuifballen:
Reino. Al is hij in mijn ogen meer aanvallend ingesteld...
ik moet zeggen dat hij het schuiven erg goed beheerst.
De tactische speler:
Feddy. Ik heb hem onlangs als tegenstander getroffen
en hij wist mijn spel erg goed te ontregelen. Sterk
gedaan.

Pagina 27 / 55

Delta Impuls

Jaargang 2019-1

De speler waar je graag partijtjes tegen speelt:
Geen voorkeur. We kunnen allemaal van elkaar leren!
De speler met een mooie backhand-aanval:
Benjamin. Ik zie hem af en toe hele mooie dingen doen.
Remco wilde van deze gelegenheid gebruik maken om
het bestuur in het zonnetje te zetten, want: “zij houden
de vereniging draaiende”.
Mooie woorden om mee af te sluiten, lijkt mij! Tot het
volgende clubblad!
Christine

Rechts: het
‘rode bankje’
van Delta
Impuls op
de Friese
Kampioensschappen te
Dokkum.

Foto gemaakt door: Arnoud Hofman
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Onze trainers Jan Zuur, Peter Langen en Arnoud
Hofman bezochten op 20 januari 2019 de scouting-dag
van ‘RTC Tafeltennis Noord Nederland’. In Assen
speelde Arnoud de hele training mee, net zoals Delta
Impuls-jeugdlid Bryan Minkes.

Vorig jaar oktober trainde een journalist van de krant
‘GrootHeerenveen’ met de jeugd mee. Hij schreef een
prachtig artikel over onze club en de sport (zie clubsite).
Foto boven: Matthias Dul (NTTB Noord), foto onder: Douwe Bijlsma (www.gewoandwaan.frl)
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Taverzo Open 2019
Je gaat naar een toernooi waar je nog nooit bent
geweest... ken je dat gevoel? Je ontmoet mensen waar
je nog niet eerder tegen hebt gespeeld en van tevoren
heb je helemaal geen verwachtingen. Dat is precies wat
mij gebeurde tijdens het ‘Taverzo Open’ in Zoetermeer.
Na kort inspelen startte het dubbeltoernooi. Ik speelde
samen met Nuas (Buitenpost) mee in de F-licentiecategorie. In een poule van vier koppels wisten wij twee
wedstrijden om te zetten in winst. Daarmee mochten wij
de halve finale spelen die we helaas in vier games
verloren. Net niet door naar de finale dus... Op naar de
enkels.
Ik begon goed. Het was af
en toe een kwestie van
mezelf herpakken en
blijven opletten. Zo sloeg
ik mij een weg langs de
tegenstanders. De eerste
twee wedstrijden gingen
snel voorbij, maar
verliepen langzaam in
vergelijking met mijn
laatste poulewedstrijd. Ik
speelde tegen een meisje
in een rolstoel, een
uitdaging op zich. Opletten
bij de opslag, actief blijven
Foto gemaakt door: Nuas Yunnos Abdulhasan
spelen en doorpakken. Vooraf kon zij de motivatie echter
maar moeilijk vinden en riep ze al: “wat doe ik hier? Ik
speel slecht!” Toch was zij vastberaden. Ze wilde niet
direct opgeven omdat dat nogal onsportief zou zijn... Is
goed. We gaan spelen. Toen ik in de tweede game op
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een grote voorsprong kwam (9-2) besloot ze het alsnog
voor gezien te houden. Dat vond ik wel jammer, maar
goed; het punt telde en daarmee bleef ik in de poule
ongeslagen.
Na een klein oponthoud (bepaalde wedstrijden waren
verkeerd ingevuld en daardoor moest er gekeken
worden of alles nog wel klopte) mocht ik aan de
kwartfinale beginnen. Ook deze partij wist ik, na drie
games, winnend af te sluiten.
Dankzij de overwinning kwam ik in de halve finale
terecht, altijd een spannende ronde. Je speelt tegen
iemand die ook ver gekomen is en menig tegenstander
achter zich heeft gelaten. Daarbij ben je zo dicht bij die
finale en wil je niet op de valreep onderuit gaan... Alles
geven dus, er zit niks anders op. Zeker omdat ik het
opnam tegen de geplaatste nummer één. Zelf stond ik
dan wel tweede op papier, maar dat zegt natuurlijk niet
alles. Je kunt geen steken laten vallen en dat deed ik
dus ook niet. Ik pakte de winst en plaatste mij voor de
finale.
Na de halve finale kon ik nog even spieken bij mijn
mogelijke tegenstanders. Het was al duidelijk dat het een
man zou worden. Maar wie? Dat wist ik nog niet. Ik
kwam erachter dat de finale geen makkelijke pot zou
worden en dat bleek dan ook te kloppen. Pas in de vijfde
game werd duidelijk wie zich kampioen van de Glicentie-categorie mocht noemen...
De eerste vier games ging het op en neer. Met standen
als 8-11, 15-13, 7-11 en 16-14 zou de laatste game
beslissen wie er met de titel vandoor zou gaan. Met mijn
laatste restje energie (waarvan ik nog steeds niet weet
waar ik het vandaan toverde) vocht ik door. Ik bleef
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redelijk goed spelen en wist
met slim spel een voorsprong
op het bord te zetten. Uiteraard
liet de ander dat niet zomaar
gebeuren, maar hij kon de
achterstand niet meer
goedmaken. Toen ik de laatste
game met 11-4 won zei hij dat
ik terecht kampioene was
geworden. Weer een beker!
Christine
Rechts: Christine en Gert-Jan
Vervoorn (TTV Merwestad)
tijdens de prijsuitreiking.
Foto gemaakt door: Nuas Yunnos Abdulhasan

Arko en Jurre spelen een creatieve plaatsing-oefening.
Foto gemaakt door: Arnoud Hofman
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De nieuwe speelmethode; verwachting en
ervaring
De teamindeling is rond, de
vraag naar beschikbare
competitiedagen is gesteld
en dan… een mailtje waarin
duidelijk wordt dat wij als
team meedoen aan een
proef. In elke losse wedstrijd
speel je sowieso drie games.
Niet meer en niet minder.
Elke gewonnen game telt
mee en is een punt voor het
team. Alles moet op alles
Foto gemaakt door: Christine Peterson
gezet worden: actief in je
spel zitten vanaf game één, goed inspelen en zelfs bij
een 2-0 achterstand moet je voor je team nog knokken
voor een punt. Tafeltennis is al zo’n mentaal spelletje en
dan dit er nog bij...
Een nieuwe uitdaging, een nieuwe manier van spelen
Als ik op dit moment een mening moet vormen hierover
is deze niet echt positief. Ik was liever bij het oude
gebleven. De bond wil hiermee met name inspelen op
het langzame verloop van een competitieavond
(tijdsbesparing), iets waar ik persoonlijk tot op heden
helemaal geen last van heb. Stond je voorheen 1-0
achter, dan was er nog niks verloren; nog vier games de
tijd om jezelf te herpakken en aan het spel te wennen.
Stond je 2-0 achter, dan kon je alsnog die vijfsetter
spelen. Vijftig procent kans, maar toch kon je jezelf nog
laten zien. Dit voorjaarsseizoen gaat dat niet meer
lukken. Over het algemeen is mijn vierde game een
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belangrijke game. In mijn optiek speel ik meer vier-en
vijfsetters dan dat ik de wedstrijd bepaal in drie games.
Nu zal het echter al eerder bepaald moeten zijn. Zelf
speel ik liever een vijfde game om mij écht te meten aan
de tegenstander.
De driesetters veranderen met dit systeem niet, maar
verder is het compleet nieuw: 10-0 of 14-16, bij wijze
van. Toch wel een aardig verschil als je het mij vraagt.
Het blijft zo natuurlijk wel spannender tot het eind, omdat
echt elk punt een kampioenschap om kan gooien.
Misschien is het eerlijker te noemen omdat deze standen
minder vertekend zijn. Een klein verlies levert nu punten
op en hiervoor was het een weggegooid punt... maar
toch.
De ervaring
Begin februari stonden wij in de startblokken voor de
competitiestart, het hele seizoen spelend met dit nieuwe
speelsysteem. Ik ben benieuwd of mijn verwachtingen
terecht waren, of dat ik er toch van kan genieten. En wat
gaat de directe invloed zijn op de sport, de
teamresultaten en de rating?
Inmiddels heb ik, samen met Niels en Jan Zuur, de
eerste wedstrijd van het seizoen gespeeld. Bij deze zal
ik dan ook mijn ervaring wat betreft dit nieuwe systeem
vermelden. Als eerste ben ik nog steeds niet blij of
positief ingesteld over dit systeem. Het speelde naar
mijn mening niet prettig. Voor je het weet ben je alweer
bij de standaard kantwissel in de derde game en zit je
dus al op de helft van de laatste game, oftewel: je bent al
klaar als je er net een beetje in zit. Je moet elke game
vechten, of je nu voor staat of niet... op mentaal vlak een
hele andere dimensie. Mijn eerste partij was na drie
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spannende games beslist, dus daar zat amper
verandering in. De tweede wedstrijd won ik 2-1. Eerste
game ging goed, tweede een stuk minder. Dat soort
games kunnen je nu de kop kosten. Voor het gevoel sta
je dan al meer achter dan werkelijk het geval is, je kunt
immers nog steeds gewoon winnen. Mijn laatste
wedstrijd verloor ik met 1-2. Terecht overigens. Pas in
mijn derde game kwam ik er, voor zover mogelijk, een
beetje in. Dat is nu helaas te laat. De wedstrijd had voor
mijn gevoel nog compleet omgedraaid kunnen worden
en het betekent dus meteen ook dat je minder kans hebt
om goed terug te komen in de wedstrijd. Vandaar dat ik
de wedstrijden te snel vind gaan. Daarbij hadden wij nu
amper tijdwinst. Een reguliere vijfde klasse-wedstrijd
speelde na ons einde nog maar één partij.
Het feit dat je een punt krijgt voor elke game winst vind ik
wel best. Je kunt dan toch nog iets betekenen voor het
team ondanks het verlies. Misschien dat ik meer
voordelen zie naarmate we meer wedstrijden hebben
gespeeld, maar op dit moment ben ik zeker nog niet voor
dit systeem. Voordat ik eventueel mijn mening verander
moet daar ook nog aardig wat voor gebeuren.
Op naar de volgende competitieronde, thuis tegen YOS
2. Kevin, Niels en ik traden aan in onze zaal te
Haskerdijken om weer
een wedstrijd te spelen.
Jan Zuur was ook
aanwezig, dit keer als
coach. Wij namen het
op tegen Jelmer
Venema, Klaas Dijkstra
en Nico Dijkstra. De
omstandigheden bij
Foto gemaakt door: Bennie Schoonhoven
deze wedstrijd waren
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beter dan de vorige en daar was ik blij mee. Het waren
leuke en vooral spannende wedstrijden, zelfs in drie
games. Op één wedstrijd na werd alles 2-1/1-2. Toch
gaan de wedstrijden wat mij betreft te snel. Een paar
voorbeelden:
Mijn eerste wedstrijd tegen Jelmer; ik had moeite met de
derde game na een 2-0 voorsprong. Mentaal is dit
systeem voor mij zwaarder. Je moet je blijven focussen,
de hele wedstrijd door.
Het dubbelspel; Niels en Kevin winnen de eerste game
zonder al te veel problemen. In de tweede game zijn de
rollen, met een ruime winst voor YOS, compleet
omgedraaid. Pas in de derde en tevens laatste game
wordt het spannend, maar het voordeel gaat naar...
Delta Impuls.
Niels tegen Jelmer; een mooie partij waarbij de standen
opmerkelijk zijn. De eerste game gaat aardig gelijk op,
maar Jelmer trekt aan het langste eind. Dan de tweede
game. Niels verslaat Jelmer met maar liefst 11-1. In de
laatste game herpakt Jelmer zich en weet hij de
wedstrijd toch te winnen.
Wederom boekten wij ook dit keer geen tijdwinst. We
waren pas iets voor 23.00 uur klaar. Oké... in verhouding
win je tijd, maar een wedstrijd als deze had waarschijnlijk
veel vijfsetters gekend. Toch heb ik dat er niet voor over.
Heb je een off-game en kom je net te laat weer op gang?
Grote kans dat je al verloren hebt, terwijl het nog alle
kanten op zou kunnen gaan met het oude systeem.
Oordeel: nog geen voorstander van deze pilot. Uitslag
van de tweede wedstrijd: 16-14 of 5-5.
Christine
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Kosto wordt verrast door de leden van
Steenwijk!
Al twee en een half jaar
zijn we aan het trainen in
Steenwijk en in het eerste
jaar hadden we vijf leden.
Inmiddels zijn we naar elf
trouwe leden gegroeid.

Foto gemaakt door: Danielle Engels

De leden vonden het tijd
om Kosto eens in het
zonnetje te zetten. Elke
week is hij er om ons te
trainen, zelfs in vakanties!
Wij zijn daar allemaal erg
blij mee en wilden hem
daarvoor bedanken.

Inge (moeder van jeugdlid
Joël) en Danielle hebben
daarom, voor de
kerstdagen, een echte
“kerst-tafeltennis-taart”
voor hem gemaakt!
Kosto: je vond het niet
nodig, maar... wij wel. We
hopen dat we nog lang
met elkaar van het leuke
spelletje tafeltennis
mogen genieten!
Danielle Engels

Foto gemaakt door: Danielle Engels
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Een dagje Roelofarendsveen
Vorig jaar heb ik meegedaan met de NSM-F, oftewel een
meerkampen toernooi voor alle spelers met een Flicentie, en heb ik de finale bereikt. Iedereen die de finale
bereikt mag officieel meedoen met de NSM-E, ondanks
het nog niet hebben van een E-licentie. Ik heb zitten
twijfelen, maar heb me hier uiteindelijk toch voor
ingeschreven. Ik wilde wel eens zien of ik hier ook wat
potjes zou kunnen winnen. Daarnaast speel je ook eens
tegen andere mensen dan je gewend bent en kom je bij
verenigingen waar je anders nooit zou komen.
De eerste ronde zou op zondag 16 december 2018
worden gehouden, maar deze werd geannuleerd omdat
er te weinig animo was. Een speler met een F-licentie
die de eerste ronde van de NSM-E doorkomt krijgt,
volgens de regels, automatisch een E-licentie. Dus strikt
gezien... haha.
De eerste ronde werd dus gelijk de halve finale en werd
op zondag 10 februari 2019 gehouden bij TTV de
Treffers in Roelofarendsveen. Vlakbij Leiden en Alphen
aan den Rijn en dus niet naast de deur. Gelukkig was de
aanvangstijd 10:30 uur en hoefde ik dus niet al te vroeg
mijn nest uit.
De hele dag onder de pannen
in Roelofarendsveen dus.
Gelukkig ook daadwerkelijk
onder de pannen, want het
weer buiten was om te huilen.
's Ochtends onderweg nabij
Lelystad regende het zo hard
dat een gangetje van negentig
kilometer per uur op de
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snelweg de realiteit was, omdat anders aquaplaning op
de loer lag. Uiteindelijk alsnog mooi op tijd en heelhuids
aangekomen in een regenachtig Roelofarendsveen. Een
groot sportcomplex met, zo lijkt het, een eigen hal voor
TTV de Treffers, inclusief kantine. Heel mooi allemaal.
Twee andere noorderlingen deden ook mee; Rolf van
Essen van Buitenpost en Wouter Emmens van Vries.
Rolf zat niet bij mij in de poule, Wouter wel. In eerste
instantie zou het een poule van negen worden, maar
vanwege een afzegging werd het één van acht, waarin ik
dus zeven wedstrijden heb gespeeld.
Mijn eerste drie
wedstrijden heb ik
helaas verloren.
Achteraf gezien bleken
ze allemaal een rating
van dik 1400 te hebben.
Geen schande dus.
Wouter Emmens (m'n
tweede wedstrijd) was
gewoon een maatje te
groot voor mij, maar de
wedstrijd daarna tegen
ene Mathieu Verdeyen
heb ik maar nipt
verloren. Deze
Foto gemaakt door: Johan Ooms
noppenspeler is
uiteindelijk eerste geworden in de poule. Hij vond het
heel vervelend dat ik zijn spelletje goed door had en
snapte niet dat ik met zo'n lage rating zo goed kon
spelen. Na onze wedstrijd heeft hij al zijn resterende
wedstrijden met 3-0 gewonnen.
Hierna begon gelukkig het tij te keren en heb ik
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uiteindelijk drie van de zeven wedstrijden gewonnen,
waaronder van Mark Malipiero, degene die vorig jaar de
NSM-F finale heeft gewonnen. Daar ben ik dus best wel
trots op.
Nadat alle wedstrijden waren gespeeld heeft het nog
even geduurd voordat er duidelijkheid kwam over de
uitslag, want het bizarre was dat de nummers drie tot en
met zeven allemaal tien punten hadden gehaald. Op
onderling resultaat ben ik uiteindelijk vijfde geworden en
ben ik dus niet door naar de finale. Echter, voor iemand
met nog een F-licentie, ben ik zeker niet ontevreden. Ik
heb een leuke dag gehad en ben weer een ervaring
rijker.
Op naar de E-licentie!
Reino

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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Winst zonder beker
Een toernooi spelen, knallen en na de finale een beker
winnen. Zo behaal je vrijwel altijd de winst. Een winst
waarbij de beker je bewijs is. Een winst waar je nog lang
naar kunt kijken. Een winst waarbij de herinneringen
blijven. Ik ga dan ook niet ontkennen dat dit goed voelt.
Het is leuk om te presteren en uiteindelijk, aan het einde
van de dag, te winnen.
Maar dat is niet alles. Als ik terugblik op mijn prestaties
en de toernooien die daarbij hoorden geeft dit
verschillende inzichten. De ene prijs won ik makkelijker
dan de ander, want ja: als je op een FK met drie meiden
in een poule zit en je wordt tweede, dan is dat anders
dan wanneer je hetzelfde bereikt in een groot
deelnemersveld. Soms voelt een tweede prijs aan als
winst en soms als een zuur en nipt verlies. Dat hoort
erbij. Een eerste plaats kan trots oproepen, maar... ook
niet altijd.
Bij elke beker hoort een verhaal en alleen al daarover
zou ik een stukje kunnen typen. Zeventien bekers en elk
een eigen ervaring. Enkel, dubbel of een
‘kampioenschaps-bokaal’... het zit er allemaal tussen.
Een prijs is niet standaard een beker, dit kan ook iets
anders zijn; bijvoorbeeld een kilozak paaseitjes.
En dan terugkomend op de titel: Winst zonder beker.
Misschien denk je: hoe zit dat? Of: wat voor winst dan?
Begin maart speelde ik het Dollardtoernooi, een toernooi
waar je in duo’s de strijd aangaat met andere teams. Ik
speelde in de tweede klasse, een niveau hoger dan
normaal. Lekker spelen stond vooraan, wat de rest van
de dag zou brengen was niet het belangrijkste. Dat
genieten is echt goed gelukt. We werden dan wel geen
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eerste, (zelfs geen top drie-klassering) maar het was
goed. Ik heb vrijwel het hele toernooi ontspannen
gespeeld en dat is voor mij al een prestatie op zich.
Misschien dat ik hooguit één wedstrijd licht gespannen
was, maar... meer niet.
Ik heb slagen gespeeld die ik vanuit trainingen meenam,
speelde vrij en was blij met elke game. Zelfs met
verloren games (waarin ik niet verkeerd speelde) was ik
tevreden. Hier en daar won ik onverwacht mijn
wedstrijden. Daar was ik erg blij mee, en... stiekem ook
wel een beetje trots op. Met de ene speler heb je toch
altijd meer moeite dan met de ander. Dat hoort er
allemaal bij. Net als een rottige netbal of kantbal, voor of
tegen.
Al met al kijk ik terug op een zeer geslaagd toernooi!
Geen beker, wel winst.
Christine

Rechts:
Arnoud (1e)
en Sander
(2e) pakten
wél een
beker, met
Reyno en
Tjeerd Hut
(DOTO).

Foto: www.ttvoldambt.nl/toernooien
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Op datzelfde Dollardtoernooi pakte Robert (boven) de
tweede prijs in de B-klasse, samen met zijn vader Fré
(TTV Oldambt). Kosto en Johan (onder) gingen met
goud naar huis; zij sloten de E-klasse winnend af.
Foto’s: www.ttvoldambt.nl/toernooien
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Records
In het nieuwbakken jaar 2019 staan inmiddels de eerste
records op papier! Naast de records op de voor ons
welbekende manieren, zijn er dit keer ook aantallen
behaald op nieuwe methoden. We beginnen het jaar dus
goed met enkele records in nieuwe stijl. Allemaal
behaald op 07-02-2019 met het doortellen na een fout.
Al nieuwsgierig geworden? Hier komen ze!
Wel eens hooggehouden met je verkeerde hand? Bowe
(Leijenaar), Jurre en Christine wel! Ze kunnen intussen
vertellen dat dat best wel lastig is. Toch hebben ze een
paar moeilijk te verbeteren aantallen neergezet. In vijf
minuten tijd lukte het Jurre om ‘t balletje 644 keer te
raken. Bowe hield het balletje, met 650 keer, wat langer
in beweging. De ervaren Christine deed het, niet geheel
verrassend, het beste: 1020 keer.
We blijven even bij het spelen met de niet-speelarm,
maar gaan daar nu... contra mee overspelen! Anna en
Christine bundelden hun krachten en dat bleek een
goede zet. Met de forehand speelden zij zich namelijk
naar het mooie aantal van 123 keer. Dat het nog beter
kon bewezen zij toen ze het met de backhand
probeerden: 223 keer. Precies honderd keer meer!
Laten we eindigen met records op een vertrouwde
manier: het hooghouden met de goede hand, op de
enkelzijdige wijze. Jurre gaf met 836 keer het juiste
voorbeeld. Bowe kon, met 900 keer, volgen. Christine
deed er zelfs nog een schepje bovenop en zorgde voor
een spetterende afsluiting; 1036 keer. Haal dat maar
eens in...
Dat waren ze weer! Sta jij in het volgende clubblad?
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Reactiesnelheid van nabij bekeken
Ik lees al een tijdje het blad ‘TTL Tischtennis Lehre’, een
blad van de ‘Verband Deutscher Tischtennistrainer’,
oftewel: de Duitse tafeltennisbond. Vaak staan hier
interessante verhalen in over technieken en methoden,
maar deze keer werd ik verrast door een drieluik over
een onderzoek naar in hoe verre reactiesnelheid een
indicator kan zijn van talent. Het stuk laat een paar
hypothesen zien die op een aantal gebieden voor ons
ook wel interessant kunnen zijn. Maar of wij hiermee
talent zouden kunnen spotten, dat vraag ik mij af. Een
aantal hypothesen zal ik er uit lichten. Het onderzoek is
uitgevoerd op twee groepen van honderd jongeren
tussen de twaalf en zeventien jaar. De ene groep
vertegenwoordigde de gemiddelde leeftijdsgenoot
(normgroep) en de andere groep speelde actief
tafeltennis.
Is er een verschil tussen tafeltennisspelers en de
normgroep als het om reactiesnelheid (in
milliseconden) gaat?
Misschien wel verwacht, maar uit het onderzoek bleek
dat er duidelijk een verschil waarneembaar was (zie
Tabel 1); een verschil tussen de laagste en hoogste
snelheden in beide groepen. Bij tafeltennissers was de
hoogste snelheid 171 ms en de laagste snelheid 277 ms.
Bij de normgroep was de hoogste snelheid 227 ms en de
laagste 337 ms.
Is er een verschil in reactiesnelheid tussen de
verschillende categorieën tafeltennisspelers?
Uit de data valt op te maken, dat er geen significant
verschil zit tussen professionele en semiprofessionele
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spelers. Alleen als de amateurspelers vergeleken
worden met de professionele of semiprofessionele
spelers is een duidelijk verschil te zien. Wat dan wel
weer opvalt zijn de enorme verschillen in hoogste en
laagste snelheden in alle groepen.
Tabel 1 Kengetallen reactiesnelheden

Groep
Alle TT
spelers
Normgroep
Prof.
spelers
Normgroep
Semiprof.
spelers
Normgroep
Amateur
spelers
Normgroep

Gem
(ms)
215

Sa
(ms)
24

Max
(ms)
171

Min
(ms)
277

Aantal
(personen)
100

248
200

17
15

227
171

337
240

100
31

243
210

10
21

232
171

267
260

31
26

243
229

12
22

227
190

272
277

26
43

254

22

232

337

43

Gem = Gemiddelde, SA = Standaardafwijking, Max = Maximum, Min
= Minimum

Is er ook een verband tussen leeftijd en
reactiesnelheid?
Het onderzoek was onderverdeeld in twee
leeftijdscategorieën; een groep van twaalf tot en met
veertien jaar en een groep van vijftien tot en met
zeventien jaar (zie Tabel 2). De grootste afwijkingen
tussen snel en langzaam zitten voornamelijk in de
jongste groep, waar ook de meeste spelers in zaten (48).
Het is opmerkelijk dat de semiprofs bij de oudere groep
dezelfde afwijkingen laten zien als die van de jongere
groepen. De professionele en amateurspelers laten een
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opvallende kleine afwijking zien. Hieruit zou opgemaakt
kunnen worden dat de oudere spelers meer bij elkaar in
de buurt zitten wat reactiesnelheid betreft, al gooien de
semiprofs hier weer roet in het eten. Enige wat gesteld
kan worden is dat de reactiesnelheden bij de jongere
groep duidelijk verder uit elkaar liggen, zeker bij de
amateurspelers.
Tabel 2 Kengetallen reactiesnelheden per leeftijdscategorie

Min
(ms
)

Aantal
∅(personen leeftij
)
d

23
19
17
23

Ma
x
(ms
)
190
183
171
171

265
248
240
265

20
12
16
48

12,95
12,92
12,69
12,86

6
23
8
17

205
171
182
171

217
234
201
234

4
8
9
21

15,50
15,63
15,33
15,48

Groep

Ge
Sa
m
(ms
(ms) )

Amateur
Semiprof
Prof
Gemiddel
d
Amateur
Semiprof
Prof
Gemiddel
d

226
207
199
212
211
204
192
200

Persoonlijk wil ik hier geen conclusie aan hangen,
behalve dan dat je als tafeltennisser duidelijk een hogere
reactiesnelheid hebt dan een gemiddeld ander persoon.
Dit leidt niet tot verdere garanties 😉. Daarnaast mogen
we aannemen dat wij amateurspelers het niet zomaar
zullen winnen van een prof- of semiprofspeler. Ook hier
geldt: de uitzondering bevestigt de regel.
Was dit het hele onderzoek?
Nee, het onderzoek bevatte nog veel meer gegevens
waarmee nog wel een aantal pagina’s te vullen zouden
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zijn, maar dit leek mij voldoende om een idee over dit
onderwerp te krijgen.
Jezelf testen, kan dat?
Ja, dat kan. Op internet staan verschillende
snelheidstesten, de ene wat reëler dan de andere. De
gegeven reactiesnelheden komen eigenlijk nooit
onderling overeen. Maar, als meerdere personen
dezelfde test doen, dan mag je aannemen dat het iets
zegt over de onderling gemeten reactiesnelheden (in de
zin van dat de ene sneller is dan de andere). Kijk zelf
maar wat je leuk en interessant vindt:
https://www.justpark.com/creative/reaction-time-test/
http://www.funnygames.nl/spel/reactiesnelheid.html
https://www.haycap.nl/app-c/reactie/reactie.htm
http://www.nationalemediasite.nl/reactietest.php
Deze laatste test heb ik iets aangepast en staat nu op
onze site: http://delta-impuls.nl/competitie/snelheidstest
Tot nu toe was mijn hoogste score: ‘Je reactietijd over 5
keer was: 0.323 seconden. Mooi!’.
Succes met het verbeteren van mijn score.
Jan J. Zuur
Voorzitter en trainer Delta-Impuls
voorzitter@delta-impuls.nl
Gebruikte bron:
TTL Tischtennislehre 4.2018

Pagina 48 / 55

Delta Impuls

Jaargang 2019-1

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 ….13…..??
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

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
Hans Vlig
Reino Wijnsma

Wie wordt toch
die nummer
13????
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Functies & adressen
Voorzitter:
Jan Zuur
Koningin Julianalaan 15
8501 HM Joure
Secretaris:
Peter Langen
Penningmeester en
ledenadministratie:
Patrick Hankel
Geert Knolweg 15
8501 MH Joure

06-83676043
voorzitter@delta-impuls.nl

secretaris@delta-impuls.nl

penningmeester@deltaimpuls.nl

Trainingscoördinator:
Peter Langen
Rolklaver 2
8446 CK Heerenveen

0513-626886
06-30294095 (na 18.00 uur)
peter.langen@online.nl

Wedstrijdsecretaris
senioren:

Wadse Temme
competitie@delta-impuls.nl

Wedstrijdsecretaris
jeugd:

Peter Langen

Accommodatie
Haskerdijken:

Dorpshuis ‘It Deelshûs’
Tolvepaed 2

Accommodatie Joure:

Sporthal de Stuit (‘Het Perk’)
E.A. Borgerstraat 25

Accommodatie
Steenwijk:

Gymzaal OEC ’t Ravelijn
De Vesting 15
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Website:

Jan Zuur
info@delta-impuls.nl

PR commissie:

Vacature

Sponsorcommissie:

Jan Zuur
Vacature

Bestelling materialen:

Patrick Hankel

Materiaalbeheer:

Peter Langen

Materiaalonderhoud:

Jan Zwier
Sjoerd Spoelstra

Trainers:

Peter Langen, Arnoud
Hofman, Jan Zuur

Jeugdcommissie:
Arnoud Hofman
Marijke Rosema

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 oktober 2019.
Daarom willen wij:
- Dat alle stukken ingeleverd zijn voor 21 oktober 2019.
- 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 2019-01. Het
blad verschijnt tweemaal per jaar. Oplage: 70
exemplaren.
Het volgende nummer 2019-02 verschijnt in oktober
2019. Kopie verslagen moet u voor 21 oktober 2019
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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