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Van de voorzitter 

Regelmatig kijk ik naar de spelers. Hierbij vallen mij de 
volgende gemoedstoestanden op: blij, hilarisch, boos, 
geagiteerd, verbaasd, geschrokken… ach, eigenlijk alle 
mogelijke gemoedstoestanden. En dat allemaal in één 
zaal en ongeacht de grootte en locatie van de zaal. 
Hieruit blijkt wat mij betreft dat ons spelletje alles in zich 
heeft en voor iedereen wel (een) betekenis heeft. Zeker 
in gesprekken die ik voer komt dit tot uiting.  Ook is het 
mooi om te zien dat, als spelers even niet actief zijn en 
aan de kant zitten, ze meestal in gesprek zijn met hun 
buurman. Ik geef wekelijks training in Joure. Misschien 
niet aan de beste spelers, maar het plezier en de inzet 
die ik zie geeft mij toch wel veel voldoening. Misschien 
kijkt niet iedereen zoals ik, maar toch: blijf in gedachte 
houden dat wij een vereniging zijn en dat wij alles samen 
doen. Winnen is leuk maar niet het belangrijkste. 
 
Dit bleek ook tijdens de Mega Sportdag die tijdens de 
herfstvakantie werd gehouden. Er kwamen veel kinderen 
langs die plezier in het spelletje hadden. Veel kinderen 
die wij de afgelopen jaren ook gezien hebben. Helaas 
zien wij deze kinderen nog niet terug bij ons op de 
vereninging. Op zich jammer, maar ook wel begrijpelijk. 
Onze jeugd (evenzozeer de volwassenen) heeft het zo 
druk met andere (sociale) activiteiten dat tafeltennis dan 
toch buiten de boot valt. Van de mensen die ik 
gesproken heb, heb ik gegrepen dat de afstand en de 
weg naar de zaal (in Haskerdijken) toch wel een 
probleem vormt. Konden wij daar maar iets aan doen?! 
 
Dit moet ons niet afhouden van het plezier houden in 
tafeltennis. Dit geldt ook voor de dingen die door het 
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hoofdbestuur van NTTB misschien gewijzigd gaan 
worden (i.v.m. een missende voorzitter en secretaris in 
het bestuur van NTTB Noord). Persoonlijk hoop ik dat 
iemand van de leden van een vereniging (eventueel 
iemand van onze vereniging) opstaat en één van die 
rollen gaat vervullen, want dan kunnen wij op de huidige 
voet doorgaan. Natuurlijk zal er altijd wel iets wijzigen, 
maar het belangrijkste is: laat het ons plezier in ons 
prachtig spelletje niet bederven. 
 
In het kader van wijzigingen wil ik met kracht nog even 
onder de aandacht brengen dat Peter dit jaar afscheid 
neemt van zijn bestuurstaken en daarom zoeken wij een 
bestuurslid. Welke rolverdeling er in het bestuur zal gaan 
ontstaan moet nog besproken worden. Dus wil jij graag 
een bestuursrol (secretaris, penningmeester, lid of 
voorzitter) vervullen, geef je dan bij mij op (liefst per 
email, maar mondeling mag natuurlijk ook). 
 
Rest mij nog iedereen nogmaals veel speelplezier toe te 
wensen en ik zie jullie in één van onze zalen. 
 
Jan J. Zuur 
Voorzitter Delta-Impuls 
voorzitter@delta-impuls.nl 
 
Gebruikte bronnen: 
 
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vereniging_(organisatie)  
 
https://www.nttb.nl/nieuws 
 
https://www.onderwijsmaakjesamen.nl/uploads/2011/04/
TTartikel_LR.pdf 
 
https://nttc.nl/tafeltennis/wat-maakt-tafeltennis-leuk/ 

mailto:voorzitter@delta-impuls.nl
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vereniging_(organisatie)
https://www.nttb.nl/nieuws
https://www.onderwijsmaakjesamen.nl/uploads/2011/04/TTartikel_LR.pdf
https://www.onderwijsmaakjesamen.nl/uploads/2011/04/TTartikel_LR.pdf
https://nttc.nl/tafeltennis/wat-maakt-tafeltennis-leuk/
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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 Leeuwarder Courant van 31-10-1988) 
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Drachten terug in de race om de beker (3 
mei 2019) 

Vrijdag 3 mei vond de jaarlijkse tweekamp plaats tussen 
TTV Drachten en TTV Delta Impuls Heerenveen. Geveld 
door een zware schouderblessure en onder invloed van 
forse pijnstillers om dat wat dragelijk te maken, werd de 
tweekampleider voluit geassisteerd door Arnoud en 
Peter. Zij zorgden er voor dat de zaal in Haskerdijken 
perfect geprepareerd was, alwaar de spelers om 19.45 
uur aanvingen met de kamp. 
 
De inzet van Delta Impuls deze avond was het definitief 
bemachtigen van de wisselbeker. Bij winst voor 
Drachten moest de competitie worden verlengd en zou 
Drachten volgend jaar in eigen huis het karwij kunnen 
afmaken. De eer van de clubs stond op het spel… 
 
De clubs traden met de volgende speelsters en spelers 
aan: 
 

Team Delta Impuls Drachten 

1 Feddy, Robert, 
Benjamin en Reino 

Wolfert, Henk, Ali en 
Rene 

2 Remco, Jan Zuur, 
Christine en Johan 

Jeroen, Jaap, Jelmer en 
Hillebrand 

3 Jan Zwier, Anne, 
Arjan en Sjoerd 

Eddy, Lange Jan, Jiska 
en Pim 

 
De eerste voorronde 
 
Teams 1: 
 
Wolfert 0-3 winst op Reino en met Rene 1-2 winst in het 
dubbel tegen Feddy en Reino. Ali verraste Robert met  
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zijn geweldige zijspin-services, maar verloor wel met 2-1. 
 
Teams 2:   
 
Hillebrand snoepte Remco een punt af en Jelmer 
versloeg Jan Zuur met 0-3. Christine legde Jaap het vuur 
aan de schenen maar moest met 1-2 toch het onderspit 
delven. 
 
Teams 3:    
 
Arjan 0-3 ondersteboven tegen Lange Jan. Anne wint 
met dezelfde cijfers van Jiska. Jan Zwier en Sjoerd 
boeken in het dubbelspel een 2-1 zege op Eddy en Pim. 
 
Tussenstand na ronde 1: Delta Impuls: 24 - Drachten: 30 
 
Drachten maakt een sterke start en vooral team 2 levert 
veel punten. 
 
De tweede voorronde 
 
Teams 1: 
 
Benjamin snoepte Wolfert een punt af (1-2). Ook Feddy 
had het moeilijk met die dekselse services van Ali, maar 
won wel: 2-1. Rene voelde zich voor de leeuwen 
gegooid met een 3-0 verlies tegen Robert en Reino liep 
flink te zweten tegen Henk; 1-2. 
 
Teams 2: 
 
Jeroen en Jelmer dubbelden geweldig tegen Remco en 
Christine… een vette 0-3 winst! Jelmer versloeg ook 
Remco in het enkelspel (1-2). Christine kwam op stoom 
met een loeispannende winst op Jeroen: 2-1. Hillebrand 
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pakte slechts één game van Jan Zuur af (2-1), maar 
samen met Jaap legde hij Jan en Johan wél op de 
dubbelslachtbank: 0-3. 
 
Teams 3: 
 
Jiska sterk tegen Jan Zwier, maar wel 2-1 verlies. Pim 
haalde een stunt uit door Anne te verslaan: 1-2. Anne 
haalde met dubbelpartner Sjoerd zijn gram tegen Lange 
Jan en Pim (2-1). 
 
Tussenstand na ronde 2: Delta Impuls: 51 - Drachten: 57 
 
De voorsprong van Drachten neemt niet toe, maar Delta 
Impuls loopt ook niet in. Beide clubs in deze ronde 
volledig gelijkwaardig. 
 
De derde voorronde 
 
Teams 1:  
 
Titanendubbel: Feddy/Robert tegen Wolfert/Henk… 2-1 
winst Delta Impuls. Wolfert versloeg Feddy in een 
topduel (1-2) en Henk won 1-2 van Robert. Benjamin 
speelde ijzersterk tegen Ali (2-1) en Rene kwam eindelijk 
los met winst op Reino: 1-2. 
 
Teams 2: 
 
Matador Jaap won van matador Jan Zuur (1-2), Jeroen 
gaf Remco ronduit een pak slaag (0-3) en Christine ‘au 
au’ tegen Jelmer (0-3). Johan vormde voor Delta Impuls 
een lichtpuntje met 3-0 winst op Hillebrand. 
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Teams 3: 
 
Sensatie: Jiska versloeg Arjan (0-3) en Pim versloeg  
Sjoerd (1-2). De in bloedvorm stekende Lange Jan 
versloeg Anne met 1-2… loeispannende games. In de 
topwedstrijd verschalkte Eddy Jan Zwier met 1-2. 
Weliswaar met een geluksbal, maar… die was wel 
lekker!              
 
Tussenstand na ronde 3:  Delta Impuls: 75 - Drachten: 
87 
 
Drachten slaat toe en bouwt de voorsprong met 6 punten 
uit. De tweekampleider dacht nog: die gaan voor de 
beker… 
 
De vierde voorronde 
 
Teams 1: 
 
Feddy versloeg de uiterst taaie Henk met 2-1 en Robert 
stuntte door Wolfert te verslaan; 2-1. Benjamin ging 
voluit tegen Rene (3-0) en Ali boekte een 1-2 winst op 
Reino. 
 
Teams 2: 
 
Christine vocht zich voor Delta Impuls naar een 2-1 winst 
op Hillebrand. Remco zette Jaap zwaar onder druk (2-1), 
maar Jan Zuur en Johan hadden geen kans tegen 
Jeroen en Jelmer: twee keer 0-3.    
 
Teams 3 
 
Lange Jan bleef maar gaan met ditmaal een 1-2 winst op 
Jan Zwier. Ook Eddy bleef doorstomen (1-2 winst op 
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Anne). Jiska herhaalde tegen Sjoerd de finale van de 
Friese Kampioenschappen en deed dit met succes: 1-2. 
 
Tussenstand na ronde 4: Delta Impuls: 93 - Drachten: 
105 
 
Wederom een ronde met de clubs volledig in evenwicht. 
Delta Impuls weet niet in te lopen; die 12 punten blijven 
staan.  
 
Op basis van de individueel behaalde punten werden 
alle spelers en speelsters ingedeeld voor de 
finalerondes. 
 
De vijfde ronde: finales dubbelspel 
 
Teams 1 
 
In een prachtig gevecht wonnen Wolfert en Henk met 1-
2 van Feddy en Robert, maar Benjamin en Reino 
wonnen ook met 2-1 van Ali en Rene. 
 
Teams 2  
 
Jan Zuur en Johan, die de hele tweekamp al niet echt 
lekker draaiden, haalden hun gram met 3-0 winst op 
Jaap en Hillebrand. Deze feestvreugde werd getemperd 
door het 0-3 verlies van Remco en Christine tegen het 
‘JJ-team’ (Jeroen en Jelmer). 
 
Teams 3 
 
Arjan en Sjoerd schoten uit hun slof met een 3-0 zege op 
Jiska en Pim. Jan Zwier en Anne deden daar een 
schepje bovenop: zij wonnen 2-1 van Eddy en Lange 
Jan. 
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Tussenstand na ronde 5: Delta Impuls: 104 - Drachten: 
112 
 
Delta Impuls loopt 4 punten in… is er dan toch nog wat 
mogelijk? Je weet maar nooit! De enkelspel-finales 
moeten uitsluitsel bieden. 
 
De zesde ronde, met als inzet: de bronzen beker en 
een ‘incognito poedelprijs-bril’ 
 
Teams 1 
 
Reino fleurde zijn niet-flitsende tweekamp op met winst 
op Rene; 2-1. Rene was al doodop en net van plan naar 
huis te gaan, toen ik hem vroeg toch nog even te blijven 
voor een passende toegift. Hij draagt nu trots de 
incognito-bril… Benjamin beloonde zichzelf met de 
bronzen beker door in een ‘alles of niets-duel’ Ali te 
verslaan (2-1). Beide spelers maakten een uitstekende 
indruk deze tweekamp. 
 
Teams 2  
 
Johan was een beetje uitgeblust. Hij moest de hele 
kamp opboksen tegen veelal 2e-klassers. Hillebrand 
speelde hem dan ook het bos in (1-2). Die incognito bril 
staat hem echter goed… Jan Zuur liep nagenoeg de 
gehele tweekamp tegen een haperende backhand aan. 
De voorzitter van Delta Impuls moest dan ook volledig in 
stijl zijn meerdere erkennen in Jaap, die de hele 
tweekamp met opgewekt gemoed had afgewerkt en nu 
op de schoorsteenmantel de bronzen beker kan tonen. 
Chapeau, Jaap! 
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Teams 3  
 
Pim had eigenlijk niet willen spelen vanwege een 
afspraak met zijn vriendin. Na het dreigement dat we 
hem in dat geval zouden royeren, ging hij uiteindelijk 
toch de uitdaging aan. Als beloning kreeg hij klop van 
Sjoerd. Naar verluid vindt zijn vriendin hem nog knapper 
met die incognito-bril (zit hem wat krap). De kortgeleden 
weer trotse vader geworden Arjan nam Jiska de bronzen 
beker af. Zij had hem eigenlijk ook verdiend. 
             
Tussenstand na ronde 6: Delta Impuls: 113 - Drachten: 
121 
 
Het pleit was beslecht… daar helpt voor Delta Impuls 
geen lieve moeder meer aan. 
 
De zevende (finale)ronde: de strijd om goud en zilver 
 
Teams 1  
 
Henk, als een rots in de branding voor Drachten, toonde 
Robert nog even zijn extreme taaiheid; 1-2 winst. De 
finale-topper werd Feddy tegen Wolfert. Loeispannend 
en nipt gewonnen door Wolfert, die zich met goud de 
sterkste speler van de tweekamp toonde. 
 
Teams 2 
 
Christine ging strijdend ten onder tegen Jeroen (1-2). 
Remco speelde nog eenmaal de frustratie uit zijn lijf door 
de ijzersterke Jelmer te verslaan en daarmee lag het 
goud en zilver vast. Een klein lichtpuntje voor Delta 
Impuls… 
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Teams 3  
 
Lange Jan speelde één van zijn sterkste tweekampen 
met nogmaals winst op Anne: 1-2. Eddy maakte voor 
Drachten het feestje compleet met een gouden winst op 
de zilveren Jan Zwier. Op zijn ‘Zwiers’ verloor Jan de 
laatste game met 1-11. Dan gooit hij het batje nog net 
niet door het raam…   
 
Eindstand Tweekamp 2019: Delta Impuls: 120 - 
Drachten: 132 
 
De beker voor Drachten én in de race voor de finalestrijd 
te Drachten in 2020. 
 
Delta Impuls-voorzitter Jan Zuur reikte de prijzen uit met 
daarbij een aanmoedigings-bloemetje voor 
de talentvolle Jiska, een dank-bloemetje voor onze 
kantinedame en Peter en Arnoud de ‘Dankjewel-bierpul’ 
voor al hun assistentie. 
 
Jan takelde de zieke tweekampleider in zijn auto en 
bracht hem naar huis. De voldoening was groot. Een 
tweekamp met door iedereen een voorbeeldige inzet en 
een uiterst sportief verloop. Dit was te rekenen tot één 
van de beste tweekampen ooit. 
 
2020: de Champions League Cup Finale in Drachten! 
 
Johan Ooms 
 
 
 
 
 
 

Van links naar 
rechts: ‘lucky 
losers’ Pim, Rene 
en Johan 
 
Foto gemaakt door: Johan 
Ooms 
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Jongeren uit Joure leren club-en 
tafeltennissport kennen! 

Tafeltennisvereniging 
Delta Impuls is inmiddels 
alweer enige jaren ook in 
Joure te vinden. In 
gymzaal 'het Perk' van 
sporthal 'de Stuit' slaan 
elke woensdagavond 
zo'n acht spelers een 
balletje.  

  
Om het tafeltennis op de Jouster-locatie te promoten 
ontvingen trainers Arnoud Hofman en Peter Langen, in 
het kader van de Koningsspelen, twee groepen van 
twintig kinderen uit de groepen zeven en acht. 
  
In een drie kwartier 
durende clinic leerden 
zij het hooghouden van 
de bal, de backhand 
service én het backhand 
overspelen. Dankzij de 
hulp van jeugdlid Anna 
Hankel had iedereen de 
smaak al snel te pakken 
en de tijd vloog dan ook 
om!  
 
Hopelijk ziet de vereniging alle enthousiastelingen nog 
eens terug, zodat het plan om in Joure een jeugdafdeling 
te realiseren verder uitgewerkt kan worden. 
 
Arnoud 

Foto gemaakt door: Arnoud Hofman 

Foto gemaakt door: Anna Hankel 
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Clubkampioenen 2019 TTV Delta Impuls 
bekend! 

Op de vroege middag van zaterdag 11 mei verzamelden 
zo'n twintig spelers zich in Haskerdijken. In het 
plaatselijke dorpshuis werden de jaarlijkse 
clubkampioenschappen afgewerkt voor zowel de 
senioren, als de jeugdspelers. Na het inspelen gaf de 
toernooileiding (die in de veilige handen van Peter 
Langen lag) om 13.00 uur het startschot. 
 
Door onder anderen het NJK-B in Nijmegen deden er 
slechts vier jeugdspelers mee; Jurre, Joël, Arko en 
Bryan. Zij kwamen uit in een gemengde poule, waarin 
ook de senioren Tryntsje van Ommen en Sjoerd 
Spoelstra te vinden waren. Bryan kwam als sterkste 
junior uit de bus, voor de pas begonnen Jurre (4e) en ex-
teamgenoten Joël 
(3e) en Arko (2e). 
Hij mag zich een 
jaar lang 
clubkampioen 
noemen! Sjoerd 
speelde zich met al 
zijn ervaring naar 
goud in de senioren 
C-categorie, 
gevolgd door de 
'zilveren' Tryntsje. Clubkampioen jeugd 2019: Bryan 
 
De sterke 1e-klassers Jan Ale Maat en Robert Jansen 
vonden zichzelf na de voorrondes terug in de B-
categorie. In de competitie wonnen beide heren één keer 
van elkaar, maar de onderlinge strijd werd zaterdag dan 
toch écht beslist: Robert pakte de zware wisselbeker,  

Foto gemaakt door: Jan Zuur 
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Jan Ale de iets lichtere tweede prijs. 
 
In de A-categorie was het zoals verwacht 2e-divisie-
speler Arnoud Hofman die er ongeslagen met de winst 
vandoor ging. Helemaal zonder slag of stoot verliep zijn 
middag echter niet, dankzij een ontketende Feddy 
Minkes. Feddy snoepte Arnoud een game (bijna twee) af 
en won knap van de noordelijke topspeler Sander Derkx. 
Met een 'zilveren plak' zorgde hij voor een verrassend 
einde van een sportieve toernooidag. 
 
Arnoud 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alle prijswinnaars door Jan Zuur gefotografeerd. 
Achterste rij, van links naar rechts: Feddy, Arnoud, Jan 
Ale, Sjoerd, Robert en Tryntsje. Voorste rij, van links 
naar rechts: Joël, Jurre, Arko en Bryan 
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Delta Impuls gooit seizoen in ’t slot met 
geslaagd toernooi! 

Veel Nederlandse sporters sprongen, zeker met de 
temperaturen van de afgelopen tijd, al vroeg in standje 
'zomer'. In Heerenveen en omgeving dachten de 
tafeltennissers echter nog niet aan zon, zee en strand. 
Op vrijdag 28 juni stonden er namelijk zo'n vijftien 
spelers op de ouderwetse 'Slottoernooi-stand'! 
 
Dankzij een door Peter Langen in het leven geroepen 
spelsysteem had iedere deelnemer evenveel kans op de 
overwinning. Dat leverde meerdere zeldzame uitslagen 
op, ook omdat de oude puntentelling werd gehanteerd 
(één game tot en met de 21 punten). De warme avond 
werd afgesloten met een klein dubbeltoernooitje: een 
goede cooling-down. 
 
Het toernooi leverde dit jaar wederom een uniek podium 
op. Hetty en Dik waren namens de locatie Steenwijk 
aanwezig en werden met een kleinigheid bedankt voor 
hun deelname. Sjoerd ging naar huis met overheerlijke 
kaas, omdat hij in de afgelopen veertig jaar geen 
toernooi oversloeg. Als laatste werd Pim in het zonnetje 
gezet. Hij miste geen training en maakte dit jaar grote 
sprongen. 
 
Na afloop zocht iedereen de kantine op. Daar werd met 
een hapje en een drankje nagenoten; zowel van het 
toernooi, als het afgelopen jaar. Rond 23.00 uur kon 
men dan ook in Heerenveen en omstreken eindelijk écht 
van de zomer gaan genieten... welverdiend! 
 
Arnoud 
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‘Steenwijkers’ Hetty (boven) en Dik (onder) maakten op 
28 juni hun debuut in Haskerdijken. Zij vielen meteen 
met de neus in de boter! Jan Zuur maakte beide foto’s.  
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Throwback naar de ‘KVA’ 

In Dedemsvaart stonden aan het einde van de zomer ‘de 
KVA’ (Kampioenschappen van Avereest) voor de deur. 
Een leuk toernooi om alvast wedstrijdritme op te doen 

voor het nieuwe 
competitieseizoen, in zowel 
het enkel als dubbelspel. 
  
Het dubbelspel begon voor 
mij goed met een winstpartij 
op de uiteindelijke 
poulewinnaars. Alleen was 

dat vervolgens ook de enige wedstrijd die gewonnen 
werd en zo zat dat avontuur er na de poule al direct op, 
helaas. 
 
Na een pauze om te herstellen stonden de 
enkelwedstrijden op het programma. In de poule speelde 
ik wisselend en tot het eind was het nog behoorlijk 
spannend. De één-na-laatste partij speelde ik tegen 
clubgenoot Johan Ooms. Toen begon de spanning wel 
toe te nemen, vooral omdat het hele toernooi in ‘best of 
three’ werd gespeeld. Ik won 2-1 en dat bleek toch een 
beetje bepalend te zijn. Mijn laatste poulewedstrijd 
speelde ik tegen Annet, van Dedemsvaart. Ik had van 
Johan al vernomen dat er nogal wat op het spel stond. 
Zou ik winnen, dan gingen Johan en ik door. Zo niet, dan 
betekende dat het einde van Johan zijn kansen in de 
hoofdronde. Ik verloor in de maximale drie games en zo 
ging ik naar het hoofdtoernooi. Wel gaf dit een dubbel 
gevoel, omdat Johan het nu niet haalde. Maar… we 
moesten door. 
 
Ik kwam terecht in een poule van vier spelers. Ook hier 
was het weer enorm spannend en wederom hing het 

© TTV Dedemsvaart 
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hele vervolg af van mijn laatste wedstrijd tegen 
Buitenpost-teamgenote Simone. Ik moest winnen om 
door te gaan, en… dat lukte! Op onderling resultaat 
mocht ik een ronde verder. Simone lag er jammer 
genoeg uit; wéér een ronde waar ik niet helemaal blij 
mee kon zijn. Spelen tegen club of teamgenoten is niet 
bepaald mijn favoriete bezigheid... Maar wederom: we 
moesten door. 
 
Eenmaal aangekomen bij de kwartfinale trof ik ene 
Remco, van TTV Argus (als ik het me goed herinner, 
tenminste). De spanningen liepen verder op, maar ook 
hier wist ik me doorheen te slaan. Dus… op naar de 
halve finale tegen Rob Dubbelboer. Dat was misschien 
wel de spannendste wedstrijd van de hele dag, want het 
lag allemaal zó dicht bij elkaar! Met (uit mijn hoofd) 
meerdere standen van boven de tien punten was ik 
uiteindelijk degene die de 
wedstrijd afmaakte. Op 
die manier plaatste ik mij 
voor de finale van de G-
klasse waarin ik mocht 
aantreden tegen Paul 
Stadhouders, van Reflex 
‘65. Ondanks mijn 
verwachting dat dit óók 
een moeilijke partij zou 
worden, was de wedstrijd 
al snel in mijn voordeel 
beslist.  
 
Zo sloot ik mijn categorie 
én het toernooi af met 
een eerste prijs! 
             Ontspannen geblazen; de 
Christine            beker is binnen!  

Foto: www.ttvdedemsvaart.nl 
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Arko en Jurre (boven, 27-06-2019) oefenen de lange 
contra service in onze ‘oude’ zaal. Inmiddels ziet deze er 
heel anders uit (onder, 03-10-2019). Foto’s: Arnoud  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
G 
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Kosto Veninga behaalt trainersdiploma! 

Maanden geleden begon Delta Impuls-clublid Kosto 
Veninga, inmiddels al jarenlang een bekend gezicht in 
tafeltennissend (Noord) Nederland, aan de opleiding tot 
tafeltennistrainer (TT2). Wat volgde was een lange weg 
vol theorie én praktijkopdrachten, onder leiding van 
GTTC-hoofdtrainer Thomas Groenevelt. 
 
Zondag 7 juli begon Kosto in Groningen aan 'het laatste 
loodje'... het praktijkexamen. Met op de achtergrond de 
ervaren bondstrainer Koos Kuiper hield hij zijn zenuwen 
in bedwang en gaf hij een geslaagde training aan onder 
meer zijn eigen pupil; Mark Hankel. 
 
Na afloop ontving Kosto zijn felbegeerde diploma. Hij 
mag zich nu, óók op papier, officieel tafeltennistrainer 
noemen! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kosto (links, naast Mark), docenten, medecursisten én  
de trainingsgroep in één foto gevangen. Foto: NTTB 
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Even voorstellen senioren... 

 

 
 
 
Mijn naam is: Eddy Friso. 
 
Leeftijd: 46. 
 
Woonplaats: Drachten. 
 
Verliefd/verloofd/getrouwd: Eeuwig vrijgezel. 

 
School: HBO 
Bedrijfskundige Informatica. 
 
Beroep: 
Applicatiebeheerder/ERP 
Coördinator.  
 
Werkgever: Lankhorst 
Sneek B.V. 
 
Waarom heb je voor dit 
beroep gekozen: Het houdt 

me van de straat 😉.  

 
Hobby’s: Muziek componeren (zie 
soundcloud.com/frizo-nl), concerten en opera’s 
bezoeken en websites bakken voor vrienden/collega’s.  
 
Lievelingseten: ’s Winters snert en ’s zomers nieuwe 
aardappelen. 
 
Lievelingsdier: Filet American/Hollandse kogelbiefstuk. 

© Eigen foto 

https://soundcloud.com/frizo-nl
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Huisdieren: Twee oude katten (maar zijn nog gratis af 
te halen). 
 
Favoriete vakantielanden: Kreta, Portugal en de 
Canarische Eilanden. 
 
Competitie? Zo ja, in welk team?: Tuurlijk! En wel in 
het allergezelligste team… 
  
Waarom heb je voor tafeltennis gekozen: Iets minder 
belastend voor mijn knieën.    
 
Met welke bekende Nederlander zou je nog wel eens 
een beschuitje willen eten: Jutta Leerdam (buiten mijn 
bereik…). 
 
Wat heb je het liefst: 
- backhand/forehand: Forehand. 
- aanvallen/verdedigen: Aanvallen. 
- uit/thuiswedstrijd: Thuiswedstrijd. 
- winnen/verliezen: Winnen. 
- bier voor/na de wedstrijd: Absoluut geen bier voor de    
wedstrijd. 
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DOTO Invitatietoernooi 2019, lekker 
sportief… 

Op 26 oktober vond het jaarlijkse Invitatietoernooi plaats 
bij TTV DOTO in Siddeburen. 
 
Wegens voor mij twee kwakkeljaren (oud, maar nog niet 
helemaal versleten), werd dit een eerste test of ik nog 

een groot toernooi aan zou 
kunnen. 
 
Met Sander en Arnoud in de 
auto hebben we door de jaren 
heen de stilzwijgende afspraak 
dat er minimaal één hoofdprijs 
moet worden gewonnen, want 
het is wel een eind rijden… 
 

Sanctie bij geen prijs winnen: op eigen gelegenheid 
terug naar huis. We zetten je bij het busstation af… 
 
Sander kwalificeerde zich ogenblikkelijk voor die sanctie; 
hij verloor zijn eerste drie wedstrijden. Geen kans op een 
prijs… een uitzondering voor hem. 
 
Arnoud, vele malen winnaar en bijna eeuwige 
bekerhouder, moest de klus gaan klaren. Eerste prijs? 
DOTO heeft vanaf de 6e-klasse tot aan de landelijke 2e-
divisie spelers in haar programma. Een sterk bezet en 
gezellig toernooi waar spelers graag komen. 
 
Je moet het dus wel steeds waarmaken. In zijn poule 
verloor hij van Erik Mulder (TTV Assen), die daarmee 
prompt de finale haalde tegen… wederom Arnoud. Die 
Erik was loeischerp, had de vorm van de dag en kaapte 

© TTV DOTO 
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de beker voor Arnoud zijn neus weg. Maar: een tweede 
plek niet echt verkeerd. 
 
De ‘Delta Impuls-ers’ Sjoerd en Robert lukte het niet 
finales te spelen. Tot mijn verbijstering sloeg Robert een 
foute service bij 10-9 voor in de 5e-game… én dat in de 
kwartfinale die door mij werd geteld. Dat kan toch niet 
Robert (zout in de wonde)?! 
 
Ik speelde mij door de poule heen (gecombineerde 3e/4e-
klasse) met slechts één verliespartij tegen Ralph, van 
TTV Buitenpost. Ik meen dat deze 3e-klasser op het punt 
staat kampioen te worden en qua speelsterkte de 2e-
klasse prima aan kan. Had toernooileider Harry mij 
opgezadeld met een speler die mij alle hoeken van de 
zaal liet zien. Dat heb ik… 
 
Ik trof in mijn poule ook Marijke (TTV Oldambt); een 
jonge speelster die heel onorthodox met materiaal speelt 
en verdedigen als uitgangspunt heeft (type Ooms). Ik 
had haar al eerder finales zien spelen. Een taaie 
jongedame die ik alleen met scherp serveren van het lijf 
kon houden. 
 
Bij een eerdere editie van het toernooi had ik een 
vergelijkbare situatie: in de poule winnen, maar in de 
kwartfinale verliezen van een jeugdspeelster. Wat zou 
het nu worden? 
 
En ja hoor… ik tref Marijke in de finale. Ik moe en op 
mijn tandvlees, zij nog lekker fris en op revanche uit. Dit 
gaat me een klus worden… Overigens; die Ralph won 
de finale in de 3e-klasse. 
 
Als ik bij tafeltennis aan één ding een broertje dood heb, 
dan zijn het geluksballetjes. Bij de tweekampen die ik 
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organiseer propageer ik altijd het punt over te spelen bij 
twijfel (je zou als speler eigenlijk geen punt moeten 
willen halen d.m.v. een geluksbal). Die tweekampen 
verliepen dan ook altijd zeer sportief. 
 
Met notabene Sjoerd als scheidsrechter (nooit doen, een 
eigen clubgenoot), Arnoud als stille coach op de 
achtergrond en alle publiek op de hand van Marijke, 
gingen we los. 
 
Ik won de eerste twee games op weg naar de beker, 
verloor game drie en vier (au, au) en moest dus een 
finalegame spelen. Mijn enige supporter was Sander, 
maar die deed net een middagtukje… 
 
Ik startte sterk en speelde een bal buiten het net om. 
Zijkant tafelrand waarbij de bal opzij ging en ook omhoog 
kwam: een reglementair punt, maar niet bespeelbaar. 
Voor een scheidsrechter lastig te beoordelen en het 
publiek wist natuurlijk zeker dat het een ‘zijkant tafel-bal’ 
was. 
 
Ik was zo zeker van een geldig punt, maar wilde dat 
gewoon niet hebben. Zo ga je die pot niet winnen. Het 
voelde onsportief aan en dus stelde ik ogenblikkelijk voor 
het punt over te spelen. 
 
Maar wat gebeurt mij… Sjoerd keurt hem af, maar gaat 
wel mee in het overspelen van dat punt. Notabene 
Arnoud (bondsscheidsrechter) zag dat het punt goed 
was en verweet mij dat ik dat punt niet claimde… 
 
Marijke in tranen (ik dacht door de wedstrijdspanning). 
Time-out. Arnoud gaf mij de gouden tip en ik sloeg die 
beker bij elkaar. Het was absoluut muisstil in de zaal. 
Toen werd het mij duidelijk… die onsportieve Ooms had 
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een foute bal geclaimd met overspelen en Sjoerd kreeg 
van iedereen vorstelijk op zijn donder. Leg dat maar 
eens uit in Siddeburen. 
 
Marijke tóch een mooie beker. Deze jongedame gaat 
nog veel finales spelen, de toekomst is voor haar. 
 
Vanwege mijn eerste prijs mocht iedereen in de auto 
mee naar huis na een uiterst enerverende dag. 
 
Als ik mij ooit weer aanmeld bij Harry zal het incognito 
moeten, zo van: ‘Jaap Moos uit Ilpendam’… 
 
Johan Ooms (lekker sportief) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rechts: Johan ont- 
vangt de eerste 
prijs uit handen van 
toernooileider Harry 
Walma. 
 
 
 
 
 
 
 

Foto gemaakt door: Jan Pieter Hut (TTV DOTO) 
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Jurre (links) en Bryan (rechts) wilden graag een 
‘tafeltennis-foto’ delen op Instagram. Trainer Arnoud ging 
met de jongens op de foto, die door Anna genomen 
werd. 
 
 
 
       Links: Arnoud heeft ook  
       een eigen YouTube- 
       kanaal: ‘AHTT Official’. 
       Op het kanaal zijn leuke  
       tafeltennisvideo’s te zien.  
       Heb je tijd over, neem  
       dan eens een kijkje. 



Delta Impuls Jaargang 2019-2 

 

  
Pagina 30 / 47 

 
  

Competitiewedstrijden 

Dit seizoen begon voor mij persoonlijk niet zo lekker. Het 
was dan wel een gezellige wedstrijd in en tegen 
Buitenpost, maar we begonnen daar met een 10-0 
verlies. In dit geval vond ik dat niet zo erg, omdat dit 
team zich aan het klaarstomen is voor het 
kampioenschap en we van tevoren ook wel wisten dat dit 
team eigenlijk te sterk is voor de derde klasse. Ik moest 
de hoop weer oppakken om de rest van het seizoen wél 
beter te presteren. De bal is rond, je weet nooit voor de 
volle honderd procent wie er wint en dat maakt het ook 
spannend. 
 
Zo ook mijn derde wedstrijd, thuis tegen YOS. Hier won 
ik (ver boven mijn verwachting) alle partijen. Niet dat dit 
eenvoudig ging, maar ik ben er voor blijven vechten. Van 
2-0 voor naar 2-2 tegen Jelmer… dan heb je geen 
andere mogelijkheid dan knallen en gefocust blijven (en 
hier en daar misschien nét te vaak het net meekrijgen). 
Blijkbaar speelde ik uiteindelijk goed genoeg om voor 
winst te zorgen. 
 
Tegen Bram was het dan weer een heel ander verhaal. 
‘Dood’ materiaal, als ik me niet vergis. Ik had hem 
toevallig die woensdag ervoor al kort zien spelen, maar 
pas de laatste minuten wist ik zeker dat hij het was. Het 
was een kwestie van rustig blijven, bal op tafel en slaan 
als je daar de kans voor krijgt. Met driemaal 11-9 was 
het wel duidelijk dat de spanning erin zat, hoewel het 
spel zelf dat misschien niet liet zien. 
 
Nico is een verhaal apart: noppen en altijd een lastige 
tegenstander. Het had dan ook niets gescheeld of het 
was een vijfsetter geworden die alle kanten op had 
kunnen gaan. Gelukkig voor mij (en voor het team), wist 
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ik de winst in vier sets te pakken. Ook dit was geen 
makkie, om het zo te zeggen. Drie van de vier games 
eindigden namelijk in een score van boven de tien. Het 
was dan ook maar net wie er op het juiste moment 
aanviel en wie de concentratie net wat langer vast wist te 
houden. 
 
Zo zijn er in mijn ogen wel meer verrassende uitslagen 
geweest. Uit tegen ODI met 8-2 de boot in, nadat slechts 
één van de vier vijfsetters onze kant op vloog. 
Wedstrijden tegen Effect zijn ook niet bepaald helder te 
voorspellen. Dat komt dan weer vanwege het spel van 
de tegenstanders. Na zes gespeelde wedstrijden moeten 
wij het nu doen met een schamele vijfde plaats, helaas. 
Hopelijk kunnen we nog stijgen, hoewel het verschil wel 
groter lijkt te worden… 
 
Christine 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stand team 4, op 08-11-2019 (bron: TTapp) 
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‘Lefty’s’ Feddy Minkes en Arnoud Hofman troffen elkaar 
op 24-06-2017 bij de jaarlijkse seizoens-afsluiter: het 
Slottoernooi. Op dit toernooi spelen alle spelers één hele 
lange game (t/m 21 punten). Beide heren willen dan ook 
goed inspelen, met een lange forehand-rally! Daarvoor 
hebben zij wel de bal nodig… waar is ‘ie gebleven? 
Nummer 1, 2, 3, 4 of 5? Achterin dit blad de oplossing!  

Waar is de 
tafeltennis 

bal? 

Foto gemaakt door: Jan Zuur 
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Mijn naam is: Anne Visser.  
 
Leeftijd: 9 jaar. 
 
Woonplaats: Steenwijk. 
 
School/opleiding: Basisschool Het Kompas. 
 
Klas: Groep 7. 
 
Hobby’s: Buitenspelen en knutselen. 
 
Lievelingseten: Patat. 

Even voorstellen: 

© Eigen foto 
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Lievelingsdier: Hond. 
 
Favoriete vakantielanden: Zuid-Afrika. 
 
Competitie: Geen. 
 
Waarom heb je voor tafeltennis gekozen: Omdat het 
me leuk leek en dan kan ik met mijn broer Simon spelen 
en met mijn vader spelen. 
 
Wat wil je later worden: Politie op kantoor. 
 
Wat wil je nog kwijt: Ik vind het leuk om spelletjes te 
spelen op de tafeltennistafel, bijvoorbeeld een plastic 
drinkflesje omspelen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TTV Delta Impuls op YouTube:

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

http://www.youtube.com/user/TTVDeltaImpuls
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Wie is…? 

Ik besloot het deze ‘Wie is…?-rubriek’ eens anders aan 
te pakken en vroeg aan Arnoud of hij de vragen wilde 
bedenken. Zo kon ik dit keer zélf de antwoorden geven. 
Al nieuwsgierig geworden? Lees snel verder! 
 
Wie is...? 
 
De speler met de mooiste (overwinnings)kreet: 
Ooms. Of het nu ‘Yes We Can!’ of een blik zonder 
woorden is, Johan Ooms laat zich altijd horen en zien. 
Vaak wordt het er, met een appje na de tijd, nog even 
extra ingewreven; ik kan er altijd wel om lachen! 
 
De fanatiek inspelende speler: 
Jan Zuur. Als teamgenote weet ik dat hij het liefste wel 
een uur wil inspelen. Dat kan ik niet anders dan fanatiek 
noemen… 
 
De speelster met tactische time-outs: 
Ikzelf. Ik neem tijd voor mijzelf wanneer ik tijd nodig heb, 
alhoewel dat misschien geen ‘echte’ time-outs zijn. Als 
het toch eens niet goed gaat, dan zorgt Jan Zuur er wel 
voor dat ik alsnog een time-out krijg.  
 
De hevig zwetende speler: 
Kosto. Hij weet je altijd goed te vertellen waar het dak 
ditmaal lek is. 
 
De speler die je op ieder toernooi tegenkomt: 
Sander. Waar je ook komt, Sander is er. Al speel je lang 
niet alle toernooien, om Sander kun je niet heen. Hij 
boekt nog geregeld een succesje ook. 
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De veel ‘op de vloer stampende’ speler: 
Bowe. Aangezien hij fanatiek is tijdens trainingen en 
wedstrijden beland er weleens een voet van hem op de 
grond óf tegen de muur. Ieder z’n ding om frustraties te 
uiten/tot rust te komen (zolang het maar niet uit de hand 
loopt). 
 
De speler met het ‘gekste batje’: 
Anne. Het lijkt een normaal batje, maar als Anne 
eenmaal op dreef is maakt dat batje de meest gekke 
bewegingen. Ik ben dan het spoor bijster! 
 
Zo… dit was ‘m alweer! Ik vond sommige vragen best 
wel lastig om in te vullen, maar het resultaat mag er 
uiteindelijk zijn. In het volgende clubblad gaan we weer 
verder met een nieuwe reeks vragen/antwoorden. Tot 
ziens! 
 
Christine 
 
 
 
 
 
Rechts: Trainer Jan  
Zuur stelt de tafel- 
tennisrobot in op de 
Mega Sportdag ‘19 
(22 oktober). De 
robot is ieder jaar 
weer dé grote blik- 
vanger. 
 
 
 
 

Foto gemaakt door: Inge Hordijk 
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Nóg twee kiekjes van de Mega Sportdag. Onze 
vereniging is iedere herfstvakantie te vinden in de 
squash-hallen van Sportstad Heerenveen. Naast de 
tafeltennisrobot is ook de mini-tafeltennistafel altijd 
drukbezet met enthousiaste kinderen én ouders. Ook dit 
jaar werden zij weer van enkele handige tips voorzien 
door onder anderen Mark (boven) en Bowe (onder).   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto gemaakt door: Inge Hordijk 

Foto gemaakt door: Max van Gelder (Heerenveense Courant) 
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Een dagje Haarlem 

Precies een jaar geleden schreef ik een artikel (‘Een 
dagje Amsterdam’) over de bijzondere accommodatie 
van ‘Amsterdam ’78’. Dat het onderkomen van ‘Spaarne’ 
minstens zo speciaal is, bleek op 9 november. Het 
landelijke tafeltennisseizoen bracht mij die dag naar 
Haarlem, voor een avontuurlijk bezoekje. 
 

Eenmaal in Haarlem 
aangekomen stuurt de ‘TomTom’ 
ons naar hartje stad. Mijn 
teamgenoten en ik kijken elkaar 
aan. Hier kan toch nooit een 
tafeltennisclub zitten? Met 
arendsogen zien we tussen alle 
herenhuizen in tóch de ingang 
van de vereniging. Maar we zijn 
er nog niet, want ook de auto 
moet een plekje hebben. Op vijf 
minuten afstand kunnen we gratis 

parkeren. Een stukje (warm)lopen nemen we daarvoor 
graag op de koop toe. 
 
Als we naar binnen stappen 
komen we via een donkere steeg 
en een lange ‘tunnel’ bij een 
deur terecht. Hij is open, maar 
even verderop zien we geen 
hand voor ogen. Wanneer we 
goed luisteren horen we wél het 
geluid van stuiterende 
tafeltennisballen. Met gevaar 
voor eigen leven gaan we een 
krakende trap op. Gelukkig 
hebben mijn teamgenoten een 

De ‘verstopte’ ingang. © Arnoud  

Een ‘krakende’ trap. © Arnoud  
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zaklamp op hun mobiele telefoon. Zo weten we 
blessurevrij in de enorme kantine te belanden. 
 
Aan de enigszins oubollige kantine grenst de 
langgerekte zaal. Met grauwe muren, een laag plafond 

en een oude vloer heeft de 
hal iets weg van een grote 
loods. Hoe de vereniging 
hier alle spelers van haar 
veertien(!) teams kwijt kan 
is ons een groot raadsel.  
 
Na een bakje koffie zoeken 
we de kleedkamers op. 

Daarvoor moeten we weer de trap af. Met enige hulp  
vinden we ditmaal het lichtknopje en dat voelt meteen 
een stuk veiliger. Beneden wacht een nieuwe verrassing: 
hypermodern sanitair. Het lijkt wel alsof de kleedruimtes 
niet bij de rest van het gebouw horen… 
 
Na de wedstrijd besluiten wij 
samen met onze sportieve 
tegenstanders (die net een 8-2 
nederlaag hebben moeten 
slikken) pizza’s te bestellen. De 
‘pizzaboer’ kan de club maar 
moeilijk vinden en doet er 
anderhalf uur over om het eten af 
te leveren. Ik kan het hem niet 
kwalijk nemen. 
 
Arnoud 
 
 
 
  

Deel van de ‘loods’. © Arnoud  

Haarlem; hartje stad. © Arnoud  
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Records 

Een tijd geleden vroeg ik Bryan en Jurre om hulp. Om dit 
clubblad te vullen waren er weer spiksplinternieuwe 
records nodig en dus planden we nieuwe pogingen in. 
De klasgenootjes hadden één grote wens: het behalen 
van een aantal boven de duizend! Maar, dat zou 
natuurlijk nooit gaan lukken in vijf minuten tijd… Kon er 
niet een keertje wat ‘blessuretijd’ aan die vijf minuten 
worden toegevoegd? Na enig onderhandelen kwamen 
we tot een eenmalige afspraak: vijf minuten extra tijd 
(dus maar liefst tien in totaal)! Zou het Jurre en Bryan 
lukken?        
 
Op maandag 23-09-2019 moest het gebeuren. Om de 
kans op succes zo groot mogelijk te maken mochten de 
trainingsmaatjes hun recordpoging zelf indelen. Zij 
waren het al snel eens; forehand contra overspelen, mét 
doortellen na een gemaakte fout. Na tien minuten bleek 
de gekozen tactiek de juiste. Bryan en Jurre sloegen de 
bal 1140 keer over. Ruim boven de duizend zelfs, dus… 
Nice!    
 
Diezelfde avond sloten we af met een ‘ouderwetse’ vijf 
minuten-poging hooghouden, wederom mét doortellen. 
Om het wat uitdagender te maken deden Jurre en Bryan 
dit met hun verkeerde hand. Vergeleken met de 
aantallen in het vorige clubblad lieten beide jongens een 
stijgende lijn zien. Jurre kwam tot 803 keer. Bryan 
volgde, met 740 keer, op de voet. Al met al hele knappe 
aantallen zo vroeg in het seizoen!   
 
Hopelijk trekken de jeugdleden de goede ‘record-vorm’ 
door naar het volgende blad… we blijven het volgen! 
 
Arnoud 
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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 ….15…..?? 
 
1. J.W. de Vries 
2. S. Spoelstra 
3. E. Pengel 
4. A. van Gellekom 
5. P.H. Langen 
6. P. Bruining 
7. Pim v.d. Zwaag 
8. Arnoud Hofman 
9. Guus Korper 
10. Milo van der Kruis 
11. Hans Vlig 
12. Reino Wijnsma 
13. Inge Hordijk 
14. Kosto Veninga 
 
 
 

  
Wie wordt toch 

die nummer 
15???? 
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Functies & adressen  

Voorzitter:  
Jan Zuur 
Koningin Julianalaan 15 
8501 HM Joure 
 

06-83676043 
voorzitter@delta-impuls.nl  
 

Secretaris: 
Peter Langen 
 

secretaris@delta-impuls.nl 

Penningmeester en 
ledenadministratie: 

 

Patrick Hankel 
Geert Knolweg 15 
8501 MH Joure 
 

penningmeester@delta-
impuls.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: 
 
Algemeen bestuurslid: 

Peter Langen 
 
 
Danielle Engels 
steenwijk@delta-impuls.nl 

  
Accommodatie 
Haskerdijken: 
 
Accommodatie Joure: 
 

Dorpshuis ‘It Deelshûs’ 
Tolvepaed 2  
 
Sporthal de Stuit (‘Het Perk’) 
E.A. Borgerstraat 25 
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Accommodatie 
Steenwijk: 

Gymzaal OEC ’t Ravelijn 
De Vesting 15 
 

Website: 
 

Jan Zuur 
info@delta-impuls.nl 
 

PR commissie: 
 
Sponsorcommissie: 

Vacature 
 
Jan Zuur 
Vacature 

  
Bestelling materialen: 
 
Materiaalbeheer: 
 

Patrick Hankel 
 
Peter Langen   

Materiaalonderhoud: Jan Zwier 
 Sjoerd Spoelstra             
  
Trainers: Peter Langen, Arnoud 

Hofman, Jan Zuur, Kosto 
Veninga 

Jeugdcommissie:  
Arnoud Hofman 
Marijke Rosema 

arnoudhofman@hotmail.com 
06-21904939 

  
Vrijwilligers-coördinator: 
 
Vertrouwenscontact-
persoon: 

Vacature 
 
Sabyna Rosema 
gerrit.sabyna@gmail.com 

  

Oplossing ‘waar 
is de tafeltennis 
bal’: de bal zit 

onder nummer 2 
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Het nieuwe clubblad komt uit  
   In februari 2020. 
 
 
Daarom willen wij: 
 
- Dat alle stukken ingeleverd zijn voor 8 februari 2020.  
 
- Stukken die niet op tijd binnen zijn, worden niet meer 
geplaatst!!! 
 
LET OP!!! 
 
De stukken moeten worden aangeleverd als WORD-
document, 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. 
  

Belangrijk!! 

http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://sevenum.actief4kids.nl/images/user/toppie+tafeltennis.jpg&imgrefurl=http://sevenum.actief4kids.nl/Tafeltennis.html&usg=__v7oQNE3nTyQ_rovAqyLX8Yw8yqc=&h=480&w=472&sz=24&hl=nl&start=18&tbnid=LRh2s2e2ABs9BM:&tbnh=129&tbnw=127&prev=/images?q=tafeltennis&gbv=2&hl=nl&sa=
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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 2019-02. Het 
blad verschijnt tweemaal per jaar. Oplage: 70 
exemplaren. 
 
Het volgende nummer 2020-01 verschijnt in februari 
2020. Kopie verslagen moet u voor 8 februari 2020 
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. 

http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://www.tios-terheijden.nl/tafeltennis.bmp&imgrefurl=http://www.tios-terheijden.nl/Menu.htm&usg=__4BwSLHk3stQm0UIedAM93MkTynI=&h=284&w=364&sz=103&hl=nl&start=3&tbnid=Uz0DeutAT271aM:&tbnh=94&tbnw=121&prev=/images?q=tafeltennis&gbv=2&hl=nl&sa=
http://www.delta-impuls.nl/

