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Van de voorzitter
Corona, wat heb jij ons verlamd
wat heb jij onze bewegingsvrijheid ingedamd
Corona kwam heel stiekem vanuit China
ik ben dan wel een rasechte bèta
maar ook mij heeft het doen verbazen
wat zo’n klein dingetje kan aanrichten
nu heb ik even totaal niets met die relazen
over hoe wij nu het land moeten inrichten
Nee, ik wil weer graag tafeltennissen
een balletje slaan, een wedstrijdje spelen
ik heb het wel gehad met die zenuwcrisissen
lekker weer met het batje een balletje strelen
Nee, meppen die hap
en wel nu meteen, rap
Dit allemaal in het kader en Corona, die ons nog wel een
tijdje bezig zal houden. Ik hoop voornamelijk dat
iedereen hier weer
gezond uit zal komen en
mij kan en mag uitlachen
over bovenstaand
gedicht/rijmelarijtje.
Wat iemand mij vroeg:
“waarom kunnen wij niet
tafeltennissen, wij heb-

Is geanonimiseerd (AVG)
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ben toch genoeg afstand van elkaar (>1,5 meter)?” Dat
is helemaal waar, maar er zijn te veel risico-situaties
denkbaar waarbij de ene de andere kan
aansteken/besmetten. Daarom moeten wij de zaal toch
nog maar even gesloten houden.
Hoe lang gaat dit duren? Volgens mij is dat op dit
moment behoorlijk koffiedik kijken. Ik ben bang dat wij
elkaar niet meer voor de grote vakantie zien. Als het wel
zo is, dan is dat prachtig en dan heb ik graag ongelijk.
Via de nieuwsbrief houden wij jullie verder op de hoogte.
Als er iets bijzonders gebeurt, dan ontvang je nog wel
een apart mailtje. Als je nog andere vragen hebt, mail of
bel mij gerust, ik ben toch thuis. 😉
Rest mij nog iedereen veel gezondheid toe te wensen en
ik zie jullie (hopelijk spoedig weer) in één van onze
zalen.
Jan J. Zuur
Voorzitter Delta-Impuls
voorzitter@delta-impuls.nl
Nuttige bronnen:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronaviruscovid-19
https://www.who.int/emergencies/diseases/novelcoronavirus-2019/advice-for-public
https://nocnsf.nl/coronavirus-en-sport
https://www.nttb.nl/corona-update
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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 11-11-1985)
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De dag van de kwartfinales
In december was ik weer van de partij op het
Poldertoernooi in Emmeloord. Om 09.00 uur gingen de
dubbels van start. Samen met Nuas (TTV Drachten) wist
ik in de poule alles te winnen waardoor wij ons plaatsten
voor de kwartfinale. Daarin moesten we het helaas
afleggen en zo zat dit deel van het toernooi er op.
Even wachten… geen pizza, maar de enkelwedstrijden;
die gingen rond 12.30 uur van start. Ik kwam terecht in
een poule van zes. Voor mij waren het veel nieuwe
spelers en dat is natuurlijk goed voor de afwisseling. Dat
je niet altijd dezelfde mensen uit de competitie treft
maakt het spelen van toernooien juist zo leuk. In de
poule wist ik vier van de vijf wedstrijden om te zetten in
winst en dat bleek op onderling resultaat genoeg voor
een eerste positie in de poule.
De volgende tussenronde wist ik ook te winnen. Via die
weg kwam ik in de kwartfinale terecht. Wat ik eerder zei
(over dat je bekende competitiespelers op toernooien
minder treft) bleek niet volledig te kloppen. Ik trof Bram
Bosma (YOS) aan waar ik het afgelopen seizoen voor
het eerst tegen speelde. Voor sommigen is Bram
misschien een bekende naam, hij heeft namelijk één
seizoen bij Delta Impuls gespeeld (voorjaar 2011). Ik
kwam met 1-0 achter… 2-0 achter… Oeps! Daarna
vielen er twee games mijn kant op, maar helaas: de
vijfde beslissende game won Bram.
Zowel in het dubbel als enkelspel waren de kwartfinales
voor mij dus het eindstation…
Christine
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Terugblik najaarsseizoen ‘19, team 4
Het competitieseizoen is ten einde en op het moment dat
ik dit schrijf is het Sinterklaasavond. Het is allemaal weer
voorbij gevlogen… de tijd gaat maar door en voor je het
weet is een volgend seizoen alweer begonnen!
Het najaar van 2019 begon
anders dan normaal. Door de
verbouwing van de zaal (met
daardoor een latere start van
onze trainingen) moesten de
eerste wedstrijden uit worden
gespeeld. De thuiswedstrijden
daarna speelden wij dus in een
‘nieuwe’ zaal, waar ik nog erg
aan moest wennen. Vooral in
het begin had ik hier last van,
maar inmiddels voelt het weer
Nieuw plafond (FB-pagina It Deelshûs)
aardig vertrouwd. Ook zijn de
donderdagtrainingen er anders uit komen te zien bij de
senioren: een verdeling tussen Arnoud en Jan Zuur,
waarbij in het eerste deel met name het stabiele spel
(vastigheid) centraal staat en in deel twee het technische
aspect. Zelf vind ik dit goed werken en het bevalt me dan
ook wel.
Dan de competitie zelf. Ik zal proberen om niet mijn stuk
uit het vorige clubblad te herhalen, want dat is al bekend.
Wedstrijden met een verrassend verloop, emotie en
gezelligheid; dat zijn de kernwoorden die het seizoen
voor mij beschrijven en dan in de meest brede zin van
de woorden. Uiteindelijk hebben wij een vijfde plaats
behaald. Ergens had ik beter verwacht van ons team,
maar aan de andere kant vind ik het ook lastig om te
zeggen waar we meer uit hadden kunnen halen. Ja, vijfPagina 7 / 47
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setters die net de andere kant op vielen en duidelijke
verschillen… het kan gebeuren. Misschien waren mijn
verwachtingen wel te hoog?
Ik hoopte van tevoren op een top drie-klassering en ik
dacht dat dit wel zou kunnen. Het leek mij duidelijk dat
we er één team bij hadden die ver boven de rest zou
uitsteken: Buitenpost (dat is gebleken). Effect ‘78
verwachtte ik onderin en
ook dat is uitgekomen.
Van de middelste vier
wist ik niet goed wat ik
kon denken. Ik rekende
daar op minder grote
verschillen, maar helaas.
Tussen ons en Griffioen
viel dat, met een verschil
van vier punten, nog wel
mee. Daarna was het
verschil echter al snel
zeven/acht punten. Even
ter vergelijking:
Een sportieve Christine. © Herman Huiberts
Buitenpost en YOS
(nummers één en twee) scheelden tweeëntwintig(!)
punten, YOS en wij (nummers twee en vijf) negentien. In
verhouding ligt dat dus dichter bij elkaar, maar wel
minimaal.
Dan mijn persoonlijke doelen (ik had er twee): de eerste
ging over het percentage dat ik zou draaien in deze
poule, de andere om mijn rating. Ik wilde rond de zestig
procent spelen, aangezien ik meestal rond de vijftig
speel. Daarnaast hoopte ik mijn rating over de duizend
te tillen en dat ook vast te houden.
Op deze manier had ik bepaalde richtpunten, hoewel ik
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daar tijdens het spelen van wedstrijden wat minder mee
bezig ben. Dan heb ik het vooral over het percentage, ik
kijk eigenlijk altijd wel naar de ratingpunten. Nu is het zo
dat ik de helft heb behaald. Mijn percentage kwam uit op
achtenveertig procent. Toch weer mijn normale niveau
om het zo te zeggen, maar… ik had aan het eind van het
seizoen een rating genoteerd staan van duizendennegen
(1009)! Eindelijk is dat wel gelukt! Dat is zo gekomen
door te winnen van een aantal relatief sterke spelers.
Tussendoor raakte ik weer puntjes kwijt, maar bleef ik
uiteindelijk ook genoeg pakken!
Nu, na een pauze van bijna twee maanden, gaan we
weer op pad; op naar een nieuw seizoen!
Christine

Eindstand najaarscompetitie 2019, team 4 (bron: TTapp)
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Spelers Delta Impuls knallen Oudega
(SWF) én 2019 uit!
Ieder jaar, zo tussen kerst en oud
en nieuw, organiseert TTV ODI
haar ‘Open Oudegaaster
Kampioenschappen’. Hét
moment om de aangekomen
kerst-calorieën van het lijf te
spelen en een gooi te doen naar
zilverwerk. Het toernooi trekt
© TTV ODI
jaarlijks de top van alle
tafeltennis-niveaus en is inmiddels uitgegroeid tot één
van de sterkst bezette kampioenschappen in NoordNederland. Ook op 27 december wisten spelers de
(donkere) weg naar ‘It Joo’ te vinden, waaronder een
fikse delegatie van Delta Impuls; en niet zonder
succes…
In de A-klasse van het toernooi
baande Arnoud Hofman zich een
weg naar de finale. Hij bleef in zijn
poule ongeslagen, mede dankzij
een 3-0 overwinning op 2e-divisiecollega David Dijkhoff. Arnoud was
echter niet zomaar van de jonge
FTTC-er af. Beide heren troffen
elkaar een klein uurtje later
namelijk nogmaals, dit keer in de
© Jan Zuur
finale. David had zijn tactiek nu wél
rond en snoepte de lange Heerenvener met gevarieerde
topspin-ballen het goud af. Arnoud pakte zo voor het
vijfde(!) jaar op rij een tweede prijs. Dat Jaap van Tijum
(Buitenpost) en Erik Mulder (Assen) in Oudega zonder
eremetaal achterbleven gaf de sterkte van de A-klasse
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nog maar eens aan.
Dan een bijzonder verhaal uit de
D-klasse. Zelden komt men op
toernooien clublid Jan Zwier tegen.
Voor velen was de verrassing dan
ook groot toen de Jouster de zaal,
omgekleed en wel, binnenwandelde. Nóg specialer was dat
hij zichzelf na de poulefase
terugvond in de halve finale,
waarin hij (naar eigen zeggen)
© Jan Zuur
‘per-ongeluk’ alles raakte. Zo
eindigde hij op het centercourt, waarin ‘noppen-collega’
Nico Dijkstra (YOS) net iets degelijker bleek. Al met al
een unieke tweede plaats voor Jan. Het wekelijkse
halfuurtje ‘rammen’ op clubgenoot Arnoud lijkt zijn
vruchten af te gaan werpen.
In klasse E bezorgden de
veteranen Sjoerd Spoelstra en
Peter Langen Delta Impuls een
dubbelslag. Beide heren stuurden
al hun tegenstanders gedecideerd
naar de kleedkamers en mochten
zich daarom opmaken voor een
allesbeslissende finalewedstrijd.
Achterin het kleine zaaltje kwam de
‘zijspin-special’ van Sjoerd
© Jan Zuur
onvoldoende uit de verf om Peter te
verslaan. Hij bleef steken op zilver, Peter ging aan de
haal met het goud. De teamgenoten bekroonden zo een
sterk seizoen, waarin zij promotie naar de 4e-klasse
afdwongen.
Met vier prijzen bleek Delta Impuls na afloop de sterkst
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presterende vereniging van het
toernooi. Een knappe prestatie, die
met een drankje en een snack
werd gevierd aan de sfeervolle bar
van het dorpshuis. Enkele centjes
armer en bevroren autoruiten rijker
(krabben, dus!) vertrokken onze
spelers diep in de nacht naar
Heerenveen en omstreken. Eind
december 2020 houden zij alvast
vrij… Oudega kan weer op hen
rekenen!

© Jan Zuur

Arnoud

V.l.n.r.: Peter Langen (Delta Impuls), Agee Hofstra (ODI), Sjoerd
Spoelstra (liggend, Delta Impuls), Nico Dijkstra (YOS), Alaa Sabahaldin
(Drachten), Jan Zwier (Delta Impuls), Arnoud Hofman (Delta Impuls),
Douwe Reitsma (FTTC), Milo van der Kruis (Drachten), David Dijkhoff
(FTTC), Wilbert Elderhorst (ODI) en Jelmer Venema (YOS). © ODI
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Open Hoogeveense Kampioenschappen,
warming up?
Bij ons veteranentoernooi hadden we dit jaar drie spelers
van Reflex ’65 uit Hoogeveen. Van twee man in mijn
poule wist ik moeizaam, maar op papier toch wel
overtuigend, te winnen (al won ik deze avond geen prijs).
De maandag na ons toernooi werden de ‘Open
Hoogeveense Kampioenschappen’ gespeeld bij
datzelfde Reflex ’65. Een jaarlijks gezellig toernooi, waar
ik vorig jaar nog de wisselbeker won.
De eerste verrassing
ervaarde ik toen ik de
wisselbeker wilde
inleveren en de
toernooileider zei: ‘hou ‘m
maar, we zijn overgegaan
op een ander systeem mét
prijzen.’ Zonder ook maar
Het ‘zilverwerk.’ © Willem Schreuder
één bal geslagen te
hebben had ik al een grote beker in mijn bezit… oké,
moet kunnen.
Met Arnoud en Sander in de auto waren we weer
welkom op het toernooi dat wij al jaren spelen. Na het
omkleden zegt Arnoud terloops: ‘zullen we even
inslaan?’ Oké, even lekker fanatiek aan de bak.
Ik serveer en Arnoud slaat hem over tafel. Dat gebeurt
die man nooit, dus ik dacht nog: ‘goede service Ooms…’
Tweede service: Arnoud slaat hem over tafel… bijna
spectaculair te noemen.
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Derde service: Arnoud slaat hem over tafel, maar… ik
stond helemaal niet goed te serveren? Erger nog; ik had
geen feeling met de tafel, het balletje, het net én de
dame van de kantine (was een man)…
Het ging maar door… Wat ik ook deed, Arnoud sloeg
hem mis! Landelijke 2e-divisie? Een voorbijlopende
speler vroeg mij: ‘speelt hij voor het eerst?’ Ik: ‘Ja, hij
heeft van de week een batje gekocht bij de Hema…’
Het was de meest achterlijke warming-up die ik ooit
meemaakte en totaal on-ingespeeld werd het een lastig
toernooi. Arnoud ging al vlug over op standje normaal.
Hij won snel zijn eerste
wedstrijden om in de
cruciale fase (wederom)
Sander te treffen. Zoals
gebruikelijk ging Sander
als een furie tekeer om
vervolgens één minuut
voor twaalf het loodje te
leggen. Sander krijgt een
complex van die man…
Arnoud voltooide het
karwei na een
bloedstollend gevecht
tegen een sterke dame uit
Assen (Heleen Mulderij).
V.l.n.r.: Sander Derkx, Arnoud Hofman en
Goud voor Arnoud en
Heleen Mulderij. © Willem Schreuder
brons voor Sander.
Al schoffelend, pielemuizend én met het hoofd verkeerd
op de romp frummelde ik mij door de voorronde, met net
voldoende games om de finalepoule te spelen. Precies
op tijd was de diesel warm; punten pakken, maar ook
klop krijgen van die twee Reflex-ers. Zij waren uit op
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revanche en haalden hun gram.
Prijsuitreiking? Tweede prijs voor Ooms! Je gelooft het
niet… met zo’n warming-up gewoon ondenkbaar!
Tijdens de thuisreis
heerlijk Sander lopen
zieken met mijn betere
resultaat.
Als Arnoud ooit nog aan
mij vraagt om even in te
spelen, dan heb ik mijn
batje niet bij me óf moet ik
tien minuten naar het
toilet. Zo’n rampenplan
gaan we niet meer
meemaken…
Johan
V.l.n.r.: Johan Ooms, Tuncay Ocak en Tom
Duiverman. © Willem Schreuder

Rechts:
onze locatie
in Steenwijk
is de laatste
jaren erg
gegroeid;
een mooie
ontwikkeling!

© Dik Delfsma
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Resumé: Clubkampioenschappen 2020!
Het was vrijdag 10 januari niet alleen druk op de wegen
van en naar IJsstadion Thialf, waar de ISU EK afstanden
op papier stonden. Ook op de Leeuwarder Straatweg
was er al vroeg in de avond sprake van filevorming. In
Haskerdijken organiseerde Delta Impuls haar jaarlijkse
clubkampioenschappen en daar kwamen veel senioren
op af. Ruim vijfentwintig spelers van allerlei niveaus (van
landelijke 2e-divisie tot 5e-klasse) streden in drie
categorieën om de felbegeerde clubtitels. Wie mocht
zich na afloop de Thomas Krol/Ireen Wüst van de
tafeltennisvereniging noemen?
De C-klasse bestond uit zes spelers. In een poule
zonder vervolgrondes kwam Patrick Hankel (vader van
eerste team-speler Mark Hankel) als sterkste naar voren.
De oprichter van locatie Joure beleefde een bijzondere
avond. Hij won zijn allereerste beker in de
tafeltennissport door de ervaren speler/trainer Peter
Langen met een nederlaag én het zilver op te zadelen.
Een knappe prestatie van de ‘Jouster’, die nu dan
eindelijk zijn vitrinekast kan gaan vullen.
De B-categorie werd een onderonsje tussen de spelers
van het nieuwe team drie. Remco de Boer toverde
meerdere wonderbaarlijke ballen uit z’n hoge hoed. De
materiaal-specialist liet de jeugdige halvefinalist Bowe
Koot verbouwereerd achter en bezorgde zichzelf zo een
finaleplaats. In die finale trof hij teammaatje Christine
Peterson. Zij had na een zege op voorzitter Jan Zuur de
‘gouden flow’ te pakken en beëindigde, in het zicht van
de haven, Remco’s titeldroom.
De A-klasse kende een opvallend verloop. Het avontuur

Pagina 16 / 47

Delta Impuls

Jaargang 2020-1

van enkele grote namen zat er na de poulefase op. Waar
de ‘outsiders’ kopje onder gingen, kwamen twee ‘jonkies’
bovendrijven. Benjamin Latona strandde pas in de halve
finale door met 3-1 van zevenvoudig clubkampioen
Arnoud Hofman te verliezen. Mark Hankel rekende af
met Sander Derkx (11-2 in de vijfde game) en
verzekerde zich van een knappe tweede plek. Daar bleef
het voor het jonge talent echter bij omdat Arnoud een
klein maatje te
groot bleek (3-1).
Al met al gaven de
‘jongelingen’ dus
een duidelijk signaal af aan alle
‘oudere’ senioren…
de jeugd is onderweg!

V.l.n.r.: Patrick Hankel, Peter Langen, Christine Peterson, Remco de Boer, Arnoud Hofman en Mark Hankel.
© Jan Zuur

Over jeugd gesproken; een dag later werden de
clubkampioenschappen voor de junioren gehouden. Om
tafeltennissend Steenwijk kennis te laten maken met een
officieel clubtoernooi vond het evenement plaats in de
sportzaal van basisschool ‘t Ravelijn. Onder toeziend
oog van clubleden en (groot)ouders werd er gestart met
een gezamenlijke
warming-up om
vervolgens, met een
gezonde blos op de
wangen, aan de
wedstrijden te
beginnen.

Voor v.l.n.r.: Alisia Stevens en Anne Visser.
Achter v.l.n.r.: Jurre van Houten, Joël Hordijk en
Ties van Batenburg. © Marijke Rosema
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bleek bij de prijsuitreiking. De jonge Steenwijkse Anne
Visser hield Friezin Alisia Stevens van het lijf door met
duidelijke cijfers de B-titel te veroveren. Joël Hordijk
voelde zich in zijn woonplaats eveneens op z’n gemak
en hield teamgenoten Jurre van Houten en Ties van
Batenburg onder zich. De wisselbeker was voor hem;
daar kon ook Machteld Rosema niets meer aan
veranderen.
Arnoud

Links: nog
een leuk
kiekje uit
Steenwijk.
Vooral Dave
(links) heeft
het naar z’n
zin!

© Dik Delfsma
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Strijd én (vooral) gezelligheid bij de clubkampioenschappen jeugd. © Marijke Rosema

Na alle inspanning
(boven) schoven
onze jeugdspelers
aan bij het beste
cafetaria van
Steenwijk voor een
dik verdiend hapje
én drankje (rechts)!

Een ‘vette hap’ als afsluiter. © Marijke Rosema
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De Friese Kampioenschappen
Na een jaar afwezigheid besloot ik in 2020 wél mee te
doen aan de Friese Kampioenschappen. Even inspelen
en dan aan de gang met de dubbels. Ik speelde samen
met Nuas (TTV Drachten) in een poule van vier duo’s.
De eerste wedstrijd wonnen we, maar omdat we de
andere twee verloren lagen we er na deze ronde al uit.
Jammer, maar helaas… dan maar klaarmaken voor de
enkels.
Vanwege een
afzegging in de poule
moest ik het opnemen
tegen drie spelers:
Klaas Dijkstra (YOS),
Bert Bruinsma (Ready)
en Anno Sikkema
(Dokkum). Ik wilde voor
mezelf lekker spelen en
zover mogelijk komen
in het toernooi. Van
© TTV Buitenpost
Bert en Anno wist ik te
winnen, alleen Klaas wist mij te verslaan. Als tweede in
de poule mocht ik door naar de achtste finale, waarin ik
won van clubgenoot Johan Ooms. Ook de kwartfinale
(tegen Willem Koopmans van MTV ’14) wist ik in winst
om te zetten. Daarna kwam de halve finale. Hierin moest
ik helaas mijn meerdere erkennen in Bram Bosma
(YOS). Het waren wel, met standen als 9-11, 12-10 en
14-12, spannende games. Ik ging er vervolgens vanuit
dat ik klaar was, maar dat liep anders; bij de FK is het
namelijk een gewoonte om ook nog voor een derde
plaats te spelen. In deze strijd trof ik wederom Klaas. Het
was een lange dag, de vermoeidheid sloeg toe, ik ging
door, maar ook in deze onderlinge wedstrijd was Klaas
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me te slim af. Ik moest het dus doen met een vierde
plaats in het enkelspel.
Om de dag nog
drukker te maken
hoorde ik halverwege de dag dat ik
nog bij de dames
mee mocht spelen.
Ik wist wel dat er
een aparte ronde
was voor de
Nuas en Christine in actie. © Herman Huiberts
dames, maar hier
zou ik in eerste instantie niet aan deelnemen omdat de
toernooileiding koos voor dames met een F-licentie (en
die heb ik niet). Maar, omdat één speelster niet kwam
opdagen dit toernooi, was ik de eerstvolgende! Het zou
hierbij draaien om twee halve finales en een finale. In de
halve finale trof ik mijn dames-teamgenote Linda Kleiker
(Buitenpost). Deze wist ik winnend af te sluiten en dus
plaatste ik mij voor de finale. Omdat deze ronde
tussendoor gespeeld werd, moest ik een hele tijd
wachten totdat ik wist wie mijn concurrente zou worden.
Dat werd uiteindelijk Yvette Gombert (Buitenpost); zij
wist de andere halve finale te winnen. De finale kwam
aan het einde van de dag aan bod. Ik besloot er voor
mezelf een leuke laatste wedstrijd van te maken en het
toernooi op een goede manier af te sluiten. Ondanks dat
ik verloor, heb ik daardoor wel lekker gespeeld!
Vrijwel compleet gesloopt ging ik naar huis. Ik kijk terug
op een geslaagd toernooi, waarin ik veel en lekker heb
kunnen spelen. Ik heb genoten, en wie weet… heb ik
een volgende keer meer kans.
Christine
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Finsterwolde kleurt ‘Delta Impuls-rood’
Het Groningse ‘Finnerwold’ (Finsterwolde) werd op
zaterdag 29 maart door een overmacht aan Friezen
binnengevallen. Maar liefst
elf Delta Impuls-clubleden
troffen elkaar die ochtend
in de kantine van ‘Sporthal
de Hardenberg’, waar vele
duo’s traditiegetrouw
streden om de titels van
het door TTV Oldambt
Arnoud en Erik. © Marijke Takens
georganiseerde
Dollardtoernooi. Achteraf had de Heerenvenervereniging wel een bus kunnen huren, bedacht men na
een sterke bak koffie; misschien een idee voor volgend
jaar. De ‘Friese-invasie’ bleek aan het begin van de
avond, met tien verzamelde prijzen (ja, echt waar: T-I-EN!), bijzonder succesvol en dat deed in Groningen toch
een beetje pijn… Een overzicht:
In de A-klasse maakte
Arnoud Hofman zijn
favorietenrol waar. Samen
met 2e-divisie-collega Erik
Mulder (TTV Assen) hield
hij de concurrentie op
grote afstand. Knapper
was de tweede plek van
Sander Derkx en Mark
Sander en Mark. © Marijke Takens
Hankel. Zij eindigden eenentwintig punten onder de
koplopers, maar ook twee bóven het sterke team uit
Siddeburen (Tjeerd Hut en Edwin van der Wal); goed
voor zilver mét een gouden rand!
Voor Robert Jansen was het Dollardtoernooi er één met
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een speciale tint: met
vader Fré sloeg hij de titel
van de B-klasse binnen.
Dat lukte vader en zoon
twee jaar terug voor het
laatst, aangezien zij vorig
jaar vijf puntjes te weinig
scoorden. Met die ervaring
in het achterhoofd lieten zij
Fré en Robert. © Marijke Takens
er ditmaal, met vierenvijftig punten, geen gras over
groeien. De nummers twee (drieënveertig punten), drie
(vierendertig punten) en vier (negentien punten) kwamen
er niet aan te pas.
Dubbel succes in de Eklasse: ‘good old’ Johan
Ooms en partner/trainer
Kosto Veninga legden, na
een felle strijd met Anne
Dekker en Eddy Friso,
beslag op de eerste prijs.
Johan en Kosto. © Marijke Takens
Bij de prijsuitreiking was
Johan als vanouds goed te horen; hij zorgde daarmee in
Oost-Groningen voor een
zware beving. Het luide
applaus voor het ‘zilverenduo’ Eddy en Anne, die
Hepko Hogewerf en Bert
Jager (TTV TALO) nipt
voor bleven, zorgde voor
extra schade… maar daar
maalde geen Fries om.
Anne en Eddy. © Marijke Takens
De F-klasse werd een prooi voor Sjoerd Spoelstra en
Pim Advocaat. Het enthousiasme van Pim en de
ervaring van Sjoerd bleek een gouden combinatie. Zij
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Pim en Sjoerd. © Marijke Takens

gingen niet alleen met een
beker naar huis, maar ook
met het record van de dag.
Met zesenvijftig punten
noteerden zij namelijk het
hoogste puntenaantal van
het toernooi. Al met al een
prachtig resultaat voor
beide heren én de
vereniging!
Arnoud

Volop tafeltennis in ‘Sporthal de Hardenberg.’ In Finsterwolde stonden zestien tafels opgesteld, waarop tweeëndertig teams (vierenzestig spelers) een leuke dag
beleefden. Tussendoor was er voor hen een heerlijk
kopje soep. Foto: TTV Oldambt

Pagina 24 / 47

Delta Impuls

Jaargang 2020-1

Hij was wat jaren afwezig, maar heeft de weg naar onze
club weer gevonden: Ibrahim! Hierboven zien jullie een
foto van alweer bijna acht jaar oud. Op maandagavond 5
november van het jaar 2012 werd Ibrahim (in ons inmiddels antieke clubtenue) door Arnoud gefotografeerd.
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Even voorstellen senioren...

Mijn naam is: John Warners.
Geboortedatum en/of leeftijd: Ik ben geboren op 2
maart 1980 en ben dus pas 40 jaar geworden.
Woonplaats: Bantega.
Verliefd/verloofd/getrouwd: Getrouwd met Saschkia.
We hebben twee kinderen: zoon Jaeyden (9 jaar) en
dochter Marley (4 jaar).
Beroep: Calculator bij
Trustan Bouw in Utrecht.

© Eigen foto

Waarom heb je voor dit
beroep gekozen: Ik zocht
iets in de techniek, ben op
de MTS beland en heb daar
bouwkunde gedaan. Op één
van mijn stages heb ik
gecalculeerd en dat vond ik
geweldig. Als calculator
maak je een kostprijsberekening van wat iets
moet gaan kosten; in mijn
geval een verbouwing van
een woning of bedrijfspand.
Mochten er nog vragen over
zijn, dan hoor ik deze graag!
😊
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Hobby’s: Tafeltennis, darten, rugby, voetbal kijken en
muziek luisteren.
Lievelingseten: Rijst met groenten en zacht vlees in
‘Massala’ (ik heb een Surinaamse vrouw).
Lievelingsdier: Hond.
Favoriete vakantielanden: Ierland (heb daar vier jaar
gewoond) en Spanje (vanwege het weer).
Competitie? Zo ja, in welk team?: Ja, in het tweede
team.
Waarom heb je voor tafeltennis gekozen: Ben er op
de Mavo ingerold, dankzij de pauzes en tussenuren.
Met welke bekende Nederlander zou je nog wel eens
een beschuitje willen eten: Janouk Kelderman van ‘het
Klokhuis.’
Wat heb je het liefst:
- backhand/forehand: Backhand.
- aanvallen/verdedigen: Aanvallen.
- uit/thuiswedstrijd: Thuiswedstrijd.
- winnen/verliezen: Winnen natuurlijk! Waarom zou je
anders wedstrijden spelen?
- bier voor/na de wedstrijd: Na de wedstrijd.
Wil je nog wat kwijt aan alle trouwe lezers?: Tot nu
toe vind ik Delta Impuls een erg leuke en warme club.
Door omstandigheden lukt het me niet om te komen
trainen; wellicht dat dit in de toekomst beter gaat.
Natuurlijk ben ik nu nog even op huurbasis van ODI,
maar wie weet in de toekomst…
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Tafeltennis in één woord
Tafeltennis is voor iedereen anders. Iedereen beleeft
alles vanuit een ander perspectief. Gelukkig maar; als
iedereen overal hetzelfde van denkt is de wereld ook zo
saai!
Met deze ‘wijsheid’ vroeg ik diverse spelers om met één
woord aan te geven wat tafeltennis voor hen betekent.
Hieronder worden de resultaten weergegeven:
Ontspanning  Peter Langen en Marijke Rosema
Gezelligheid  Anna Hankel
Plezier  Mark Hankel
Fantastisch  Arko Stevens
Buitengewoon  Arnoud Hofman
Ontwikkeling  Benjamin Latona
Passie  Kosto Veninga
Uitlaatklep  Remco de Boer
Gezondheid  Jan Zuur
HTBM (‘hit that ball man’)  Johan Ooms
Vaardigheid  Reino Wijnsma
Veelzijdig  Christine Peterson
Christine
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Darshan (links) krijgt de bal én een opdracht van Arnoud. © Darshan Boerema

In 2016 kwam de inmiddels wat oudere en bekendere
(met nu zo’n 13,500 abonnees) YouTube-er Darshan
Boerema bij Delta Impuls op visite. Collega Heerenvener
en tafeltennistrainer Arnoud Hofman bracht hem de
basisbeginselen van het tafeltennis bij. Darshan maakte
vervolgens een samenvatting van zijn training. In de
video zijn hoofdrollen weggelegd voor (de toen nog
kleinere) Mark Hankel, Bowe Koot en Christine
Peterson. Als je goed kijkt kun je ook Kosto Veninga en
Peter Langen spotten.
In 2016 heette het kanaal van Darshan
nog ‘iPlaithy’, anno 2020 beter bekend
als ‘DARSHAN’; in deze soms wat
saaie ‘Corona-tijden’ misschien een
leuke kijk-tip! Check het kanaal én de
tafeltennisvideo via:
www.youtube.com/user/iPlaithyGames
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De Friese Kampioenschappen: dubbel
junioren
Op zaterdag 15 februari waren de Friese Kampioenschappen in Dokkum. Joël en ik (Arko) gingen samen
dubbelen voor Delta Impuls in de jeugd. We speelden in
Poule C van de junioren. Dit was niet de eerste keer dat
Joël en ik samen gingen dubbelen bij het FK, twee jaar
geleden waren wij tweede geworden.
Bij ons was het geval dat we één poule hadden, dus we
hadden geen finales. Joël en ik zaten samen in de auto
en we hadden al zo’n gevoel dat we het dubbelen
zouden winnen, maar dat moet je dan nog maar eens
laten zien. We waren namelijk eerste geplaatst en we
zitten ook bij dezelfde mensen in de competitie en die
gaat ons tot nu toe ook redelijk makkelijk af.
Toen kwam de eerste wedstrijd tegen een team van
iemand van Ready en iemand van ODI. De eerste set
hadden we ons hoofd er niet helemaal bij, maar gelukkig
wonnen we die set wel en de laatste twee sets gingen
beter, dus die wedstrijd hebben we uiteindelijk wel
redelijk makkelijk gewonnen.
De tweede wedstrijd tegen Nordic hebben we elke set
met 11-8 gewonnen. We moesten toen nog één wedstrijd spelen. De tegenstanders waar we toen tegen
moesten hadden ook alles gewonnen, dus dit beloofde
een spannende wedstrijd te worden. De derde en tevens
laatste wedstrijd moesten we tegen iemand van Nordic
en iemand van Ready. De eerste twee sets hadden Joël
en ik redelijk makkelijk gewonnen met twee keer 11-7.
Toen gingen we de derde set in. Wij hadden het gevoel
dat we er al waren dus je kan het al raden, we waren
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niet echt meer geconcentreerd. We verloren de derde
set met 7-11. De vierde set waren we wel weer iets meer
geconcentreerd, maar nog steeds niet genoeg en deze
set verloren we met 11-13. Nu stond het 2-2 in sets. We
moesten nu de allesbepalende set spelen. Als we wilden
winnen moesten we echt beter gaan spelen en dat
konden we wel, dat hebben we de wedstrijden daarvoor
laten zien.
We gingen aan de laatste set beginnen, wie deze wint is
Fries kampioen. Joël en ik speelden beter dan eerst en
uiteindelijk hebben we de set gewonnen met 11-6. We
zijn dus Fries kampioen, wat ons twee jaar geleden niet
lukte is ons nu wel gelukt!
In de enkel ben ik vierde geworden van de zeven in
poule C en Joël is derde geworden in poule D. Dit was
ons FK dubbel avontuur.
Arko

Links: prijswinnaars Arko
Stevens en
Joël Hordijk
naast achtervolgers Julio
Schadlich
(Ready) en
Zheng Ze
Zhou (Nordic).

© Herman Huiberts
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Waar is de
tafeltennis
bal?

Foto gemaakt door: Jan Zuur

De tijd vliegt… jullie zien hier een plaatje van alweer vier
jaar oud. Op 20-05-2016 organiseerde onze club haar
clubkampioenschappen voor de senioren, destijds nog in
Oudeschoot. Erwin Heijnen en Reino Wijnsma zaten bij
elkaar in de poule en maakten er een spannende strijd
van. Met een 7-7 stand in de beslissende game is er
bíjna een winnaar; beslis de wedstrijd door te raden
waar de bal gebleven is. Achterin staat de oplossing!
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Even voorstellen:
Mijn naam is: Ties van Batenburg.
Leeftijd: Ik ben 14 jaar oud.
Woonplaats: Ik woon in
de Olde Ee, gelegen in
Sneek.
School/opleiding: Ik doe
gymnasium aan de RSG
in Sneek.
Klas: G3A.
Hobby’s: Mijn hobby’s
zijn tafeltennissen,
freerunnen en gamen.
Lievelingseten: Mijn
lievelingseten is pizza.
Lievelingsdier: Mijn
lievelingsdieren zijn
katers.
© Marijke Rosema

Favoriete vakantieland: Italië.
Competitie: Ja, in Delta Impuls 1 (4e-klasse).
Waarom heb je voor tafeltennis gekozen: Ik ga vaak
op vakantie naar Terschelling. Op de camping daar staat
een tafeltennistafel waar vaak rond de tafel gespeeld
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wordt. Zelf deed ik daar ook vaak aan mee en begon ik
het erg leuk te vinden waardoor ik het graag ook na de
vakanties wilde spelen.
Wat wil je later worden: Dat weet ik nog niet.
Wat wil je nog kwijt: Niks.

TTV Delta Impuls op YouTube:

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

Links: onze vereniging is
niet de enige met een YouTube-kanaal; Arnoud heeft
er ook eentje! Ga naar YouTube en zoek naar ‘AHTT
Official’ om zijn nieuwste
tafeltennisvideo’s te bekijken!
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Wie is…?
Ook in 2020 gaan wij met elkaar deze rubriek vullen. We
starten het jaar met Bowe. Wie passen er volgens hem
het beste bij de opgelegde beschrijvingen, en waarom?
Laten we eens kijken…
Wie is...?
De speler bij wie wedstrijdspanning het meeste
zichtbaar is:
Christine. Op de training blijft zij doorgaan, wat de stand
in de wedstrijd ook is. In een wedstrijd heeft ze het daar
vaak, als het niet lukt, moeilijker mee.
De vrolijke speler:
Sjoerd. Hij heeft altijd een lach op zijn gezicht.
De speler met een goede forehand-slag:
Nuas. Hij knalt alle ballen twee keer zo hard terug.
De gedreven speler:
Ooms. Als hij in de zaal is, hoor je hem altijd.
De speler die in wedstrijden meer geluk verdient:
Zuur. Vooral na de thuiswedstrijd tegen Buitenpost 4.
De energieke speler:
Ikzelf. Ik loop veel te veel tijdens wedstrijden.
De speler tegen wie je graag vrijspeelt:
Kosto. Het zijn dan altijd goede rally’s.
De verrassende speler:
Ibrahim. Hij heeft veel terug, met soms een hele goede
bal naar de kant waar je níét staat.
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De speler met een goed teamgevoel:
Zuur. Tijdens wedstrijden geeft Jan goede raad en weet
hij altijd weer motivatie te brengen.
De onvermoeibare speler:
Arnoud. Hij weet niet van ophouden.
Tot zover Bowe’s bijdrage! In het volgende clubblad een
nieuwe serie vragen voor een ander clublid… misschien
ben jij het wel! Tot dan!
Christine

Een foto uit het archief: op 28 april 2017 deed Bowe mee
met de jaarlijkse tweekamp, tegen het bevriende TTV
Drachten. Hier zien jullie ‘m spelen tegen Raymon
Nicolai (zoon van Jan Nicolai). Clublid Anne Dekker is de
arbiter. Op de achtergrond Joran Merkus. © Eddy Friso
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Veteranentoernooi Delta Impuls 2020,
weten jullie nog?
Bijna een eeuw geleden (afgelopen 21 februari) hield
Delta Impuls ‘open huis’ voor de veteranen van NoordNederland; een jaarlijks toernooi. Mannen en dames uit
Nijeveen (DETO), Hoogeveen (Reflex ’65), Ysbrechtum
(YOS), IJlst (Effect ’78), Oudega SWF (ODI), Drachten
(TTV Drachten), Middelstum (Midstars), Coevorden (Hou
Tafel ’77) en ons eigen Heerenveen vormden een grote
gemengde groep die, buiten hun ouderdom, óók de
liefde voor de tafeltennissport deelden.
Het was de toernooileiding gelukt om poules te vormen
die qua speelsterkte goed in balans waren. Heel veel
wedstrijden werden daardoor spannende duels.
Sander, een jonge veteraan die erg hoog speelt, ging er
in de A-poule met de eerste prijs vandoor. Richard
Roossien (Midstars), normaal een ‘kampioenen-doder’,
kon hem niet van die positie afhouden.
Frans Veldboer (DETO)
kwam mij trots melden dat
hij tweede werd in pouleB. Hij had tot zijn eigen
verbazing Jan Zuur
verslagen. Ik vroeg hem:
‘hoe flikte je dat?’ Hij zei:
‘Jan was van materiaal
gewisseld. Jan met korte
noppen is sterker!’ Tip
voor Jan…
Johan met zijn welbekende ‘kick-service.’
© Bennie Schoonhoven

In mijn C-poule ervaarde
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Take Bokma (DETO) dat die Noorderlingen een lastig
spelletje op tafel leggen. Anne Dekker slaat een
backhand met een omgedraaide forehand, Eddy Friso is
taaier dan taai en de lange Nico Dijkstra (YOS) in
bloedvorm. Ik speelde
deze avond sterk en
pakte broer Anne
Dekker met 2-1, beet
me stuk op acht
geluksballen van Eddy,
maar snoepte poulewinnaar Nico toch een
game af.
Een goed gevulde zaal! © Bennie Schoonhoven
In poule-D lag ook alles, met volledig aan elkaar
gewaagde spelers, dicht bij elkaar. Al met al dus een
geslaagde avond in ons inmiddels steeds gezelligere
‘clubhuis’, met al die foto-platen hoog aan de wand. Het
begint echt te wennen.
Wie had ooit kunnen vermoeden dat er op het moment
dat ik dit verslag schrijf al een miljoen mensen op deze
aarde een virusbesmetting opgelopen hebben? Dat onze
sport (en alle sport) volledig plat ligt en er nog geen licht
is aan het einde van de tunnel? Vandaar:
Veteranentoernooi, weten jullie nog?
Naar mijn stellige overtuiging zal een algemeen
toegepast en veilig vaccin de deur pas openen tot
hervatting van onze mooi sport; zeker voor ons
veteranen. Ik vrees dat dit langer duurt dan we ons ooit
hadden kunnen voorstellen en hoop dat alle sporters
zichzelf in acht nemen en veilig en gezond deze periode
doorkomen. Iedereen veel sterkte.
Johan
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Eén van de rustgevende foto-platen in de zaal, waarop
het plaatselijke natuurgebied ‘De Deelen’ afgebeeld
staat. Foto: Bennie Schoonhoven

Team 3 opende het voorjaarsseizoen van dit jaar op 24
januari in Drachten (foto boven). Reino, Christine en
Remco wonnen met 2-8, mede dankzij een overwinning
in het dubbelspel. Foto: Nuas Yonnus Abdulhasan

Pagina 39 / 47

Delta Impuls

Jaargang 2020-1

Records
Ik begon op 13-05-2013 met het bijhouden van het
aantal keren forehand/backhand overspelen. Leuke
weetjes: Christine was er destijds al bij! Mark (28-112013) en Bowe (30-01-2014) volgden wat later. Arko
noteerde ik op 15-09-2014 voor de eerste maal en dat
was ook de dag dat we begonnen met het hooghouden
van de bal. Eerst zo vaak mogelijk in drie minuten, later
gingen we over naar vijf. Er zijn door de jaren heen
echter ook wat andere ‘ongewone’ records neergezet en
die kun je in dit blad lezen. Hier komen ze!
We openen met Arko. Ergens tussen februari en mei
2016 (de exacte datum is niet bekend) hield hij de bal 34
keer op rij hoog, mét zijn verkeerde hand/niet-speelarm!
Erg knap van Arko, die toen nog maar een goed jaar lid
was.
Dan door naar Bryan. Op 19-06-2017 sloeg hij het
‘squash-record’ (één keer batje, één keer muur, één keer
vloer) van Michelle (oud-jeugdlid) uit de boeken. Het
lukte hem om 20 keer onafgebroken te ‘squashen’ en
dat record staat nog steeds; inmiddels drie jaar, dus! Dat
moet toch in te halen zijn zou je zeggen… Wie gaat de
uitdaging aan?
Christine sluit deze rubriek. Samen met Michelle sloeg
zij op 26-06-2017 niet diagonaal over, maar parallel! Met
de forehand lukte haar dat 228 keer zonder een fout te
maken. De backhand liep, met 202 keer, bijna even
goed… en dat allemaal in vijf minuten!
Tot zover de duik in de geschiedenisboeken… Ciao!
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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

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
Inge Hordijk
Kosto Veninga

Wie wordt toch
die nummer
15????

© Delta Impuls
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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@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

Algemeen bestuurslid:

Danielle Engels
steenwijk@delta-impuls.nl

Accommodatie
Haskerdijken:

Dorpshuis ‘It Deelshûs’
Tolvepaed 2

Accommodatie Joure:

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:

Vacature

Sponsorcommissie:

Jan Zuur
Vacature

Bestelling materialen:

Patrick Hankel

Materiaalbeheer:

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:

Vacature

Vertrouwenscontactpersoon:

Sabyna Rosema
gerrit.sabyna@gmail.com

Oplossing ‘waar
is de tafeltennis
bal’: de bal zit
onder nummer 4
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Belangrijk!!

Het nieuwe clubblad komt uit
in oktober 2020.
Daarom willen wij:
- Dat alle stukken ingeleverd zijn voor 21 oktober 2020.
- 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 2020-01. Het
blad verschijnt tweemaal per jaar. Oplage: 70
exemplaren.
Het volgende nummer 2020-02 verschijnt in oktober
2020. Kopie verslagen moet u voor 21 oktober 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.
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