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Van de voorzitter
Het blijft ons bezig houden: Corona. Er zijn heel wat van
onze leden die er heel veel moeite mee en last van
hebben. Helaas is het einde nog niet in zicht. Gelukkig
hebben wij toch nog wel speelmogelijkheden. Er zijn wat
beperkingen, maar op zich valt er mee te werken.
Jammer genoeg heb ik sinds de eerste lockdown redelijk
wat leden niet meer op de vereniging gezien. Ik hoop dat
ook zij zich binnenkort veilig genoeg voelen om weer
eens een balletje te komen spelen.
Gelukkig is het niet allemaal kommer en kwel. In Steenwijk zijn er intussen toch wel weer een aantal jeugdleden
bij gekomen. Dit dankzij de inzet van onze wervingscommissie.
De trainingen zijn goed bezocht, waardoor wel gezegd
kan worden dat de meeste spelers competitieklaar zijn.
De competitie zal waarschijnlijk begin volgend jaar weer
doorgestart worden. De bedoeling is dat de najaarscompetitie dan uitgespeeld wordt.
Mogelijk op basis van maatwerk, zowel binnen de afdeling
© NTTB
als landelijk. De NTTB-app en
het digitale wedstrijdformulier zullen hierbij ingezet
worden.
Er is intussen een intakegesprek geweest met de bond
om te kijken hoe zij ons kunnen ondersteunen om de
senioren/recreanten/competitiespelers verder aan ons te
binden en te gaan bouwen aan ‘ons clubgevoel’.
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In het kader van ‘ons clubgevoel’ wil ik jullie vragen om
deel te nemen aan de Grote Clubactie. Elk verkocht lot
levert onze vereniging €2,40 op en jij hebt kans op een
leuke prijs. Vergeet daarnaast ook de Rabobank-actie
niet. Bericht redactie: wanneer dit clubblad verschijnt zijn
alle acties mogelijk al ten einde.
Onthoud in dat geval de informatie/links van deze jaarlijks
terugkerende acties.

© http://tegelizr.nl/tegeltje/blijfgezond-hou-vol

Rest mij nog iedereen veel
gezondheid toe te wensen en ik
zie jullie mogelijk in één van onze
zalen.

Jan J. Zuur
Voorzitter Delta-Impuls
voorzitter@delta-impuls.nl
Interessante links:
Stem nu direct in de Rabo-app of online op
http://www.rabobank.nl/clubsupport, kies voor het oranje
vak en stem op Delta-Impuls.
Koop Grote Clubactie-loten via: http://clubactie.nl/lot/ttvdelta-impuls/30318
Informatie over de NTTB-app: http://www.nttb.nl/nttb-app
Informatie over het digitale wedstrijdformulier:
http://tafeltennis.nl/competitie/het-digitale-wedstrijdformulier
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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

Pagina 4 / 39

Delta Impuls

Jaargang 2020-2

Uit de oude doos…

(De Friese Koerier, onafhankelijk dagblad voor Friesland
en aangrenzende gebieden, 25-03-1966)

Pagina 5 / 39

Delta Impuls

Jaargang 2020-2

Kinderen stappen binnen op ‘Open
tafeltennis inloopmiddag’!
Op dinsdag 11 augustus organiseerde Delta Impuls haar
eerste evenement in een reeks van activiteiten: een inloopmiddag op haar nieuwe locatie in Heerenveen. Deze
middag werd (in samenwerking met de gemeente) in
het leven geroepen voor de
kinderen die vanwege het
Coronavirus geen vakantie
konden vieren, maar tóch zin
hadden in een (sportief) uitje!
Vanaf 14.00 uur kon men
binnenlopen en kennismaken
met de sport én de club. Ook © Inge Hordijk
buiten trokken ballonnen en banners, in de rood-blauwe
clubkleuren van de vereniging, veel bekijks. Jeugdleden
Mark, Joël en Arko
zorgden er daarnaast in clubshirt
voor dat de betonnen outdoortafeltennistafel
continu bespeeld
werd, ondanks een
© Arnoud Hofman
hittegolf.
Om 16.30 uur werd de middag met een goed gevoel
afgesloten en dat bleek niet onterecht; de vereniging zag
één van de enthousiaste deelnemers al een aantal keren
terug!
Arnoud
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Het begin of het eind?
Pas de vierde wedstrijd (2 oktober), van dit inmiddels
afgelopen/uitgestelde seizoen, begon ik aan de competitie. Dit kwam door een leuke vakantie en een
doordeweekse wedstrijd (die ik niet speel).
Wij (team 3) speelden toen uit tegen YOS. Van tevoren
hadden we wel gedacht dat het een zware pot zou
worden, maar zó zwaar… dat hadden wij ook weer niet
verwacht. Hier en daar zaten er wat spannende wedstrijden en games tussen, maar helaas verloren we 8-1.
Erwin wist de Delta-eer hoog te houden door Bram
Bosma (ex-Delta Impuls) te verslaan.
Een week later (9 oktober) speelden Bowe, Jochum en
ikzelf thuis tegen Buitenpost.
Vooral Jochum was, met maar
liefst drie winstpartijen, niet te
stoppen. Zelf wist ik deze avond
te winnen van Ralph Kampen. Zo
werd er nipt verloren; 4-5. Er had
wel wat meer ingezeten, maar
helaas!
Door een nieuwe Corona-piek
was het seizoen daarmee alweer
ten einde. We hebben met 22
punten een derde plek in handen
na precies een halve competitie.
Hoe het verder gaat? Dat is maar
afwachten…
Christine
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heeft de smaak meteen goed
te pakken. © TTV Delta
Impuls, 2008
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Geslaagde ‘Open inloopmiddag’ locatie
Steenwijk!
Zaterdagmiddag 26 september was de eerste Open
inloopmiddag van TTV Delta Impuls (locatie Steenwijk)
een succes. Vanaf 13.30 uur was er de gelegenheid
voor jeugd van 8
tot en met 15 jaar
om kennis te
maken met de
tafeltennissport. Er
was een 'speelhoek' met allerlei
spellen, een tafel© Inge Hordijk
tennisrobot én er
waren meerdere tafels om de basisbeginselen van
tafeltennis te oefenen!
Verschillende kinderen kwamen langs en hebben zich
vermaakt in de gymzaal van OEC ’t Ravelijn. Ook deden
ze mee aan een prijsvraag waarbij het aantal balletjes in
een grote vaas geraden moest worden. De winnaar werd
op dinsdagavond
29 september
tijdens de training
(18.30 uur tot 19.30
uur) bekend gemaakt; de jonge
tafeltennisser Talha
was de gelukkige.
Zijn prijs werd uitgereikt door trainer
Kosto Veninga.
© Inge Hordijk
Inge Hordijk
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Boven: de tafeltennisrobot doet het goed bij spelers én trainers! Onder: ook
buiten de zaalmuren is Delta Impuls altijd volop aanwezig. Foto’s: Inge Hordijk
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Team 4: ‘Coronavrij’ in de competitie
Voor team 4 begon de najaarscompetitie op vrijdagavond 11 september met een uitwedstrijd tegen ODI uit
Oudega (Súdwest-Fryslân). Een historische datum; in
2001 vond op dezelfde dag de aanslag plaats op de
‘Twin Towers’ (World Trade Center) in New York
(Amerika).
Wieger de Wit - onze
sterkste troef qua rating beet het spits af tegen
Marten Walinga (rating:
812), maar verloor van
deze vaste schuiver. Een
domper voor het Deltateam, maar ja: ‘alle begin
is moeilijk’, zullen we maar
zeggen. Wieger herstelde
zich goed door zijn andere
partijen te winnen. Wieger
is een zeer technische
speler en komt tegen
Kopman Wieger de Wit. © Jan Zuur
sterke tegenstanders dan
ook beter uit de verf als tegen die vervelende ‘griemers’,
zoals hij dit als echte Fries omschrijft. Jan Zwier verloor
ongelukkig van Klaas Groenhof (11-9 in de vijfde game).
Hij was wat uit zijn concentratie na een geclaimde
netbal-service, maar ook Jan herstelde zich door zowel
Richard Thoen als Marten Walinga te verslaan. Anne
Dekker droeg, door Marten op overtuigende wijze aan de
kant te schuiven, ook zijn steentje bij. Ondanks veel
‘close-games’ verloor hij wel van Richard en Klaas.
Resultaat: een 4-5 winst voor Delta Impuls. Door alle
‘Corona-perikelen’ wordt er geen dubbel gespeeld en
kan er dus ook nooit een gelijkspel ontstaan… heeft ook
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Delta Impuls

Jaargang 2020-2

wel weer wat!
In competitieronde twee stond Griffioen op het
programma, thuis in het eigen ‘MFC De Akkers’. Delta
Impuls 4 was goed op dreef; zo bleef Wieger ongeslagen. Ook Eddy Friso was ‘op slag’ en speelde tactisch
sterk tegen Jurgen Grooters, die een dijk van een
forehand heeft. Henk Raggers gaf hij eveneens het
nakijken met de duidelijke cijfers: 11-4, 11-8 en 11-2.
Senno Koops blijft een lastige speler en bleek voor Eddy
dan ook een te groot obstakel. Jan Zwier verloor van
diezelfde Senno in een spannende vijf-setter (9-11 in de
beslissende game), maar won wél overtuigend van Henk
(13-11, 11-3 en 11-4). Delta Impuls won deze wedstrijd
daardoor met 6-3.
Wedstrijd drie werd voor team 4 een ‘Waterloo-debacle’
in Franeker (FTTC). Jan Zwier was sterk deze avond. Hij
had waarschijnlijk spinazie gegeten, want voor het eerst
in zijn lange roemruchte carrière smaakte hem het
genoegen de lastige Jan Hartkamp (ex-2e-klasser) te
verslaan. Jan won ook van Laszlo Handl, een speler die
veel heeft bijgeleerd. Eddy
speelde een vier én een vijfsetter, maar kwam niet tot
winst. Anne, die tweemaal
een vier-setter produceerde,
boekte hetzelfde resultaat.
Een Delta-verlies van 7-2 en
dus uithuilen en opnieuw
beginnen tegen Effect ‘78 uit
IJlst, wat ook altijd een topper in
de vierde klasse is.
Jan Zwier kende in Franeker een sterk
optreden. © http://nl.freepik.com/rudall30

Effect ’78 heeft twee sterke spelers met een rating rond
de 1000, namelijk: Christian Wahle en Alex Matei. De
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‘Delta-boys’ deden het goed in Heerenveen, mede
dankzij onze topper Arnoud Hofman; hij begon zich met
de coaching te bemoeien en toverde enkele goede tips
uit z’n (in dit geval) hoge pet. Jan Zwier versloeg met zijn
900-rating, door de tips van ‘Petman’ Arnoud ter harte te
nemen, 1000-speler Alex. Anne won van zijn exteamgenoot (Akkrum-speler) Jan van den Berg en ook
Alex Matei moest eraan geloven, iets wat hem 22
ratingpunten opleverde. Alex heeft 200 punten meer dan
Anne, maar het spel van Alex ligt hem goed. Met tactisch
erg goed spel, prima
services plus indien nodig
bekwaam schuifspel won
Eddy (rating: 840) voor het
eerst in zijn carrière van de
bijna 1000 rating-speler
Christian Wahle. Na een 4-0
voorsprong eindigde het
duel in 6-3, omdat elke
Delta-speler twee partijen
won. Zo zie je maar weer
wat coaching kan doen en
dat rating ook niet alles
zegt… als het spel je maar
ligt!
De ‘Delta-boys’. © Jan Zuur

Voor wedstrijd vijf kwam koploper YOS 3 uit Ysbrechtum
op visite. Topper Wieger speelde weer mee en bleef
ongeslagen. Door goede coaching van zijn teamgenoten
was hij er op de kritieke momenten als de kippen bij. Op
de scorelijst in poule D van de vierde klasse staat
Wieger gedeeld eerste, met een winstpercentage van
maar liefst 89%. Eddy speelde één vier-setter en twee
vijf-setters. Hij wist niet te winnen, maar haalde deze
avond zijn contributie er wél uit, naast natuurlijk
spelplezier en beleving! Daar doe je het voor, ook al
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geeft het wel een extra voldaan gevoel om de haan
victorie te laten kraaien. Anne verloor twee games van
Nico Dijkstra (met slechts twee punten verschil), kwam
er tegen Sietse Altena niet aan te pas, maar bleef wel
het ‘lachebekje’ Simon Meesters de baas: 4-5 verlies
voor Delta Impuls.
Door de opleving van het Coronavirus is het inmiddels
alweer uit met de tafeltennispret. De stand in poule D is
na vijf wedstrijden:

Bron: TTapp (http://ttapp.nl/#/poule/5004612/s en
http://ttapp.nl/#/poule/5004612/p)

Alle spelers vonden het een prachtige competitie.
Jammer dat Corona roet in het eten gooit, maar:
gezondheid gaat boven alles mensen!
Anne Dekker
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Sportiviteit én gezelligheid op tweede
inloopdag Steenwijk!
Ook de tweede 'Open
tafeltennis inloopmiddag' in Steenwijk
was een échte hit! In de
sporthal van OBC 't
Ravelijn probeerde de
'Steenwijker jeugd' de
tafeltennissport uit door
te spelen tegen de
© Inge Hordijk
tafeltennisrobot (zoals
zo vaak de smaakmaker), op een mini-tafeltennistafel
(een hele uitdaging) én de spelletjestafel (flessendoppen
van tafel serveren is precisiewerk). Tussendoor konden
de kinderen hun energie kwijt bij de loopladder (goed
voor het voetenwerk), opgehangen hoepels (ballen
knallen) óf de 'gekke
batjes' (wat maakt die
koekenpan een lawaai)!
Op de laatste inloopmiddag van het jaar
gaven trainers Arnoud
Hofman, Kosto Veninga
en Peter Langen zo nu
© Inge Hordijk
en dan enkele gouden
tafeltennistips. Vanwege het succesvolle verloop is de
kans groot dat er volgend jaar wederom inloopdagen
worden georganiseerd. Tot die tijd is iedereen elke
dinsdag van harte welkom in Steenwijk: jeugd van 18.30
uur tot 19.30 uur, senioren van 19.30 uur tot 21.00 uur!
Arnoud (idee tekst: Machteld Rosema)
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Trainen in Coronatijd
Dat het tafeltennis er momenteel anders uitziet dan
normaal hoef ik niemand meer te vertellen. Op het
moment dat werd aangekondigd dat ook de
amateursport maatregelen nodig had,
was het afwachten wat dit precies zou
gaan betekenen. Om zomaar wat te
noemen: handen desinfecteren, kleedkamers dicht, geen publiek, jezelf
vooraf aanmelden en een maximale
© www.vectorstock.com/royalty-freegroepsgrootte van vier personen.
vectors/vectors-by_wektorygrafika
Toen ik dit voor het eerst las moest het nog even
doordringen, maar ik was blij dat we in ieder geval door
mochten gaan. Zelf speelde ik mee met de jeugd, waar
de veranderingen wat minder leken aangezien de
opkomst daar over het algemeen lager is dan bij de
senioren. Ondanks een aantal ‘grijze gebieden’ vind ik
dat hier goed mee is omgegaan. Als het nodig was
werden de groepen gescheiden door de plaatsing van
tussenschotten. Tuurlijk was dit even wennen, maar ik
heb hier geen grote hinder van ondervonden. Ik vond het
nog steeds leuk om elke keer een bal te slaan!
De laatst genomen maatregelen heb ik niet meegekregen, helaas (blessure). Deze lijken mij in ieder geval
nog veel ingrijpender. Van een vereniging waar in mijn
ogen juist veel en leuke wisselingen tussen sparringpartners mogelijk zijn, naar een vereniging waar je een
blok lang tegen één persoon speelt. Het is niet anders,
we moeten ons eraan houden… Ik hoop dat iedereen
toch nog plezier kan houden in de sport!
Christine
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Dat tafeltennis bij uitstek een sport is waarbij je de
anderhalve meter afstand kunt bewaren (zeker in onze
nieuwe ruime zaal), bewijst deze foto. Op 19 oktober
schoot Arnoud, helemaal Corona-proof, een foto van de
jeugdtraining.
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Even voorstellen senioren...

Mijn naam is: Peter Schut.
Geboortedatum en/of leeftijd: 20-12-1959.
Woonplaats: Wolvega.
Verliefd/verloofd/getrouwd: Getrouwd.
Beroep: Process Design Engineer.
Waarom heb je voor dit
beroep gekozen: Interesse
in techniek en chemie.
Hobby’s: Fietsen
(race/MTB), kitesurfen en
hardlopen.
Lievelingsdier: Hond.
Favoriete vakantieland:
Griekenland.
Competitie? Zo ja, in welk
team?: Nog niet voor Delta
Impuls. Momenteel speel ik
tweede klasse bij ATC
Almere.
© Eigen foto

Waarom heb je voor tafeltennis gekozen: Een vriend
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nam mij mee naar een training, daarna blijven hangen.
Inmiddels veertig jaar gespeeld.
Met welke bekende Nederlander zou je nog wel eens
een beschuitje willen eten: Anouk.
Wat heb je het liefst:
- backhand/forehand: Forehand.
- aanvallen/verdedigen: Aanvallen.
- uit/thuiswedstrijd: Thuiswedstrijd.
- winnen/verliezen: Winnen.
- bier voor/na de wedstrijd: Na de wedstrijd.
Wil je nog wat kwijt aan alle trouwe lezers?: Hopelijk
kunnen we snel een biertje drinken na de training.

In Haskerdijken werd er na afloop gretig gebruik
gemaakt van de bar (toen het nog mocht) én barman
Peter. Foto: Jan Zuur, 2018
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De toekomst
Op de avond van ‘Sint-Maarten’ zat ik achter de laptop
om, via ‘Microsoft Teams’, met een aantal mensen te
praten over de ontwikkeling van Delta Impuls. Dit was
een interessant gesprek, waarin iedereen iets kwijt kon.
Vanuit onze vereniging waren Wadse Temme, Patrick
Hankel, Robert Jansen, Johan Huisman (lid in Steenwijk), Wilma Stevens-Robbertsen (moeder van Arko) en
ikzelf aanwezig. Daarnaast was afdelingsondersteuner
Matthias Dul erbij én iemand uit het verre Limburg (van
wie ik de naam even ben vergeten).
De avond begon met het vormen van een ‘algemeen
beeld’ over Delta Impuls. Hoe zou je die omschrijven,
waar merk je dat aan en op welke wijze ben je ontvangen bij de vereniging? Daarbij mocht iedereen elkaar ook
aanvullen. Dankzij de verschillende betrokkenen kreeg
je, uit het perspectief van een ander, leuke inzichten!
Er werd over van alles en nog wat gesproken. Van de
sociale contacten binnen en buiten de muren van de
zaal tot aan bestuurlijke zaken. Sommige vragen waren
specifiek aan het bestuur gericht, maar ook daar kon de
rest af en toe (met opmerkingen of ter bevestiging) op
inhaken.
Tot slot is er gesproken over de ontwikkelpunten van
Delta Impuls. Wederom gold hierbij dat iedereen aan het
woord kwam om te melden waar die eventuele ontwikkelpunten liggen. Al met al was het dus een leerzame en
gezellige avond die in
totaal ruim twee uren in
beslag nam.
Christine

© www.canstockphoto.com/zdeneksasek
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Prijswinnaar Open inloopmiddag
gehuldigd!
Naast vele tafeltennisactiviteiten organiseerde de
Steenwijker-afdeling van TTV Delta Impuls op zaterdag
24 oktober óók een prijsvraag. Bij de entree liepen alle
kinderen direct een enorme vaas met tafeltennisballen
tegen het lijf. Iedereen had één kans... hoeveel ballen
zaten daar wel niet in?
Na het weekend kon het rekenwerk beginnen.
Honderdzesenveertig (146) ballen werden uit de vaas
gevist en 'de kleine' Kaj 'de Lange' kwam als winnaar uit
de vaas/bus! Zijn gok van honderd (100) ballen leverde
hem een tafeltennis-prijspakket op. Trainer Kosto
Veninga zette Kaj op dinsdagavond 27 oktober in het
zonnetje.
Arnoud

Rechts: de apetrotse Kaj met
zijn gewonnen
tafeltennispakket.

© Inge Hordijk
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Waar is de
tafeltennis
bal?

Foto gemaakt door: Jan Zuur

In 2015 speelden wij onze toernooien nog in Oudeschoot, dus óók het traditionele ‘Handicaptoernooi’.
Trainers Peter en Arnoud troffen elkaar in de poulefase
en namen het tegen elkaar op met… ‘gekke batjes’! Bij
Peter vliegen er veel ballen door het gat en Arnoud
neemt dan ook brutaal een 4-0 voorsprong. Help Peter
het gaatje te dichten door te raden waar de bal gebleven
is. Achterin dit clubblad is de oplossing te vinden!
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Even voorstellen:

© Arnoud Hofman

Mijn naam is: Kwint van Dijk.
Leeftijd: 12 jaar oud.
Woonplaats: Heerenveen.
School/opleiding: Het Kompas.
Groep: 8.
Hobby’s: Sporten, gamen en bordspelletjes spelen.
Lievelingseten: Pekingeend, biefstuk, en oesters van
de wok in Lelystad.
Lievelingsdier: Hond.
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Favoriete vakantieland: Tot nu toe Sal, dat ligt in
Kaapverdië.
Competitie: Ik speel nog geen competitie, maar wil het
op zich wel. Ik moet dan wel wat beter worden.
Waarom heb je voor tafeltennis gekozen: Ik ben
geïnspireerd door mijn opa en mijn oppas. Dat is Gert
Dijkstra, oud lid van Delta Impuls.
Wat wil je later worden: Architect.
Wat wil je nog kwijt: Ik heb het heel leuk bij Delta
Impuls en wil hier heel graag blijven.

TTV Delta Impuls op YouTube:

http://www.youtube.com/TTVDeltaImpuls

Pagina 23 / 39

Delta Impuls

Jaargang 2020-2

Links: onze vereniging is
niet de enige met een YouTube-kanaal; Arnoud heeft
er ook eentje! Check www.
youtube.com/AHTTOfficial
voor onder meer de
nieuwste samenvatting van
de ‘Friese derby’ Buitenpost - FTTC!

Dat iedereen in de tijden van het thuiswerken zijn beweging wil blijven houden bleek op donderdagavond 19
november. Arnoud vond tussen het training geven door
de tijd een foto te maken van zijn volle trainingsgroep.
Met twaalf spelers was deze volledig volgeboekt.
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Wie is…?
Natuurlijk mag in dit clubblad deze rubriek niet
ontbreken. Het was even zoeken (al veel mensen vulden
deze pagina’s), maar ook dit keer vond ik iemand op wie
ik tien vragen mocht loslaten: ons trouwe clublid
Benjamin Latona! Welke namen zal deze Drachtenaar
achter de beschrijvingen noteren, en kun jij jezelf
hieronder misschien terugvinden?
Wie is...?
De meest verrassende speler:
Bowe.
De onvermoeibare speler:
Jan Zuur.
De speler met een goede flip:
Hans.
De speler met een winnaarsmentaliteit:
Johan Ooms.
De speler met goede services:
Robert.
De spinnende speler:
Reino.
De gevarieerde speler:
Anne Dekker.
De speler met scherpe slagen:
Christine.
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De gezellige speler:
Sjoerd.
De actieve speler:
Sander.
Heeft Benjamin jouw naam laten vallen en vraag je jezelf
af waarom? Spreek Benjamin gerust aan, hij is bijna
altijd in de zaal te vinden. Mocht jij het nou ook leuk
vinden mee te doen aan ‘Wie is…?’, geef mij dan een
seintje!
Christine

Een bijzonder onderonsje op 18-01-2019: Delta Impuls 2
én 3 troffen elkaar in (destijds) Haskerdijken. Feddy is
aan zet en gooit één van zijn specialiteiten op tafel; de
service. Benjamin staat al in de startblokken. Een
samenvatting van deze wedstrijd is terug te vinden op
het YouTube-kanaal van de club. Foto: Reino Wijnsma
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‘Garage-sessies’ in Joure zorgen voor
goud in Easterwierrum
De ‘intelligente lockdown’ in maart bracht een abrupt
einde aan al mijn tafeltennisactiviteiten. Het zelf trainen
pakte ik al snel weer op in de garage van voorzitter Jan
Zuur. Twee keer per week op de scooter naar Joure voor
een training van zo’n drie uren, met op de helft een
welverdiende theepauze… we hebben de plaatselijke
supermarkt aardig door de voorraad heen geholpen. In
de garage zelf was het qua ruimte behelpen, maar met
korte slagen en voetenwerk bij tafel (meteen
een nuttige training) tóch
goed te doen. Zo kwamen Jan en ik de onwerkelijke tijd alsnog met
een wekelijks portie tafeltennis door.
Arnoud en Jan hard aan het ‘werk’. © Jan Zuur
Toen na enkele maanden de binnensporten weer opgestart mochten worden, kwam al snel een bericht door
van tafeltennisvereniging MTV ’14 (club van oprichter én
kersvers Delta Impuls-speler Johan Vogelzang). Op
zaterdag 22 augustus organiseerde de vereniging een
volledig Corona-proof ‘MTV OPEN’. Ik had wel trek in
een toernooitje (had al zoveel moeten missen) en bleek
niet de enige; uit alle windstreken trokken spelers naar
Súdwest-Fryslân. De A-poule
was dan ook enorm sterk
bezet: Richard Roossien,
Johan Vogelzang, Sander
Derkx (allen noordelijke 1e© http://mtv14.wordpress.com
divisie), Koen Molewijk (landelijke 3e-divisie) én Erik
Mulder en ikzelf (landelijke 2e-divisie). Grote Friese
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tafeltennisnamen, en dat allemaal in het kleine
Easterwierrum…
Het werd één van mijn meest
gedenkwaardige toernooien.
Niet alleen vanwege de bijzondere omstandigheden
(goed opgesteld protocol, pluim
voor de organisatie), maar
vooral door het verloop van de
wedstrijden. Al vroeg in het
© http://memegenerator.net
toernooi verslikte ik mij (voor de
eerste maal in mijn tafeltennis-carrière) in de vaste
verdediger Vogelzang. Ik wist mezelf daarna uit een
(flinke) dip te spelen, maar toen ik tegen Mulder al rap 02 achter kwam leek ik overal naast te grijpen. Met een
uiterste krachtsinspanning won ik drie games op rij en
had ik in ieder geval de tweede
prijs te pakken. De rest was aan
de ‘tafeltennis-goden’…
Voor een eerste prijs moest
meer dan de laatste speelronde
(echt een flink aantal partijen) in
mijn voordeel uitvallen; hogere
wiskunde… op goud rekende ik
niet meer. Wonder boven
Blije gezichten. © Joël Aiyamekhue wonder verliep alles echter
precies volgens schema. Sterker nog, ik werd niet alleen
eerste, Sander schoof plots door naar plek twee en gaf
de landelijke spelers het nakijken. De eerste lockdown
kende daarom uiteindelijk, dankzij de ‘garage-trainingen’
en (eerlijk is eerlijk) een aardige dosis geluk, toch nog
een positief einde!
Arnoud
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Arnoud Hofman sterkste tafeltennisser
bij MTV OPEN 2020
Ook www.rondomvandaag.nl besteedde, met het
volgende artikel, aandacht aan de MTV OPEN:
Heerenveense tweededivisiespeler Arnoud Hofman
heeft zaterdag het MTV OPEN 2020 bij MTV'14 in
Easterwierrum gewonnen. De tafeltennisser van het
eerste team van ttv Buitenpost won viermaal in de Aklasse en verloor eenmaal en bleef daardoor zijn
concurrenten net voor in dit spannende toernooi van
hoog niveau, waarin drie spelers op de gedeelde
tweede plaats eindigden. Het was het eerste
tafeltennistoernooi sinds het coronavirus is
opgedoken.
De organisatie van MTV'14 had er alles aan gedaan om
het evenement coronaproof te maken, mede dankzij
financiële steun van provincie Fryslân waardoor er volop
speelveldomrandingen werden aangeschaft. Er waren
vier wedstrijdtafels in MFC De Tysker in Easterwierrum
met eigen centrecourt/omheining en elke tafel had zijn
eigen ingang. In de kantine was volop 'ontwijkruimte'
gemaakt en je kon ook buiten zitten zodat er ruimte
genoeg was om afstand te houden. De reguliere
tafeltenniscompetitie begint in september weer, dit
toernooi was ter voorbereiding daarop.
Beslissing pas bij 15-13 in laatste game
De spanning in de hoogste klasse was te snijden, want
pas in de laatste wedstrijd viel de beslissing toen derde
divisiespeler Koen Molewijk van Buitenpost met 15-13 in
de vijfde game Johan Vogelzang van het organiserende
MTV'14 versloeg. Daardoor werd de MTV'er derde in
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plaats van verrassend toernooiwinnaar. Johan was
overigens de enige die kampioen Hofman wist te
verslaan zaterdag. Sander Derkx van Delta Impuls uit
Heerenveen pakte met sterk spel de tweede prijs bij dit
toernooi en de vierde plaats was voor Erik Mulder,
tweede divisiespeler bij ttv Assen. Vijfde werd Richard
Roossien van Midstars uit Middelstum en Koen Molewijk
van Buitenpost werd zesde.
Van de twaalf deelnemers in de B-klasse werd na een
spannende middag Douwe Reitsma van FTTC uit
Franeker tweede en de finale werd gewonnen door
Steven IJkema van MTV'14. In de C-klasse ging de
overwinning naar Evelien Petstra van WTTC uit
Winschoten, gevolgd door Hepko Hogewerf van ttv
TALO uit Loppersum. De deelnemers en de organisatie
waren erg tevreden over de gang van zaken bij dit
toernooi, dus de kans is erg groot dat deze allereerste
MTV OPEN volgend jaar een vervolg krijgt.

De prijswinnaars van het MTV OPEN 2020 op een rij. V.l.n.r.:
Sander Derkx, Steven IJkema, Arnoud Hofman, Douwe
Reitsma, Hepko Hogewerf en Evelien Petstra. (Foto: Tafeltennisclub MTV'14)
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Records
Normaal vliegen in deze rubriek de records om de oren,
maar dit keer doen we het nét even anders. We gaan
namelijk een bladzijde lang voor: de kleintjes (wie het
grote niet eert…)! In de archieven vond ik bekende
namen terug met aantallen waar zij waarschijnlijk niet
meer erg trots op zijn, maar waar ze destijds wél mee
konden leven. Laten we eens kijken wie met welke
records aan zijn/haar tafeltennis-loopbaan begon… komt
‘ie!
Op 27-03-2014 speelden jeugdleden Mark Hankel en
Bowe Koot slechts 9 keer onafgebroken over met de
forehand (contra). Beide heren (inmiddels actief in het
eerste en derde seniorenteam) halen tegenwoordig
honderd keer zoveel; en dat ook nog eens met twee
vingers in de neus!
Dan Arko Stevens: hij kreeg op 02-02-2015 drie minuten
de tijd om de bal zo vaak mogelijk in de lucht te houden.
Toen lukte ‘m dat 40 keer, nu kan hij de tel niet eens
meer bijhouden!
We eindigen met Anna Hankel en Bryan Minkes, die op
05-10-2017 precies 25 keer op rij de backhand contraslag gebruikten. Ondertussen hebben ze wat meer rust
en ervaring en slaan ze het ietwat lage getal met gemak
uit de boeken!
Zo, dat was ‘m dan! In het volgende blad gaan we weer
voor échte records. Mochten jullie in de tussentijd door
Corona aan huis gekluisterd zijn: hooghouden kun je
goed thuis trainen; online kun je veel manieren vinden!
Arnoud
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Twee actiebeelden uit de wedstrijd DOTO 1 - Delta
Impuls 1 (09-10-2020). Mark Hankel (boven) en Sander Derkx
(onder) versloegen (samen met teamgenoot Johan Vogelzang) hun tegenstanders uit Siddeburen met 3-6. In de voore
lopig stilgelegde Noordelijke 1 -divisie bezetten zij een tweede
plek, één punt achter koploper GTTC Groningen 1. Van deze
wedstrijd is een clip te vinden op YouTube. Foto’s/clip: DOTO
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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 ….16…..??
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

J.W. de Vries
S. Spoelstra
E. Pengel
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
Ibrahim Qoraishi
Johan Ooms

Wie wordt toch
die nummer
16????

© Delta Impuls

Pagina 33 / 39

Delta Impuls

Jaargang 2020-2

Functies & adressen
Voorzitter:
Jan Zuur
Koningin Julianalaan 15
8501 HM Joure

06-83676043
voorzitter@delta-impuls.nl

Secretaris:
Wadse Temme

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@kpnplanet.nl

Wedstrijdsecretaris
senioren/jeugd:

Wadse Temme
competitie@delta-impuls.nl

Jeugdleider:

Peter Langen

Algemeen bestuurslid:

Inge Hordijk
steenwijk@delta-impuls.nl

Accommodatie
Heerenveen:

MFC De Akkers
Veluwelaan 47

Accommodatie Joure:

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

Accommodatie

Gymzaal OEC ’t Ravelijn
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Steenwijk:
Website:

De Vesting 15
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

Commissie jeugdwerving:
Inge Hordijk
coeninge@gmail.com
Marijke Rosema
06-21483876
Mark Hankel
Vrijwilligers-coördinator:

Vacature

Vertrouwenscontactpersoon:

Sabyna Rosema
gerrit.sabyna@gmail.com
Oplossing ‘waar
is de tafeltennis
bal’: de bal zit
onder nummer 2
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Belangrijk!!

Het nieuwe clubblad komt uit
in februari 2021.
Daarom willen wij:
- Dat alle stukken ingeleverd zijn voor 8 februari 2021.
- 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 2020-02. Het
blad verschijnt tweemaal per jaar. Oplage: 80
exemplaren.
Het volgende nummer 2021-01 verschijnt in februari
2021. Kopie verslagen moet u voor 8 februari 2021
inleveren. Anders wordt het niet meer geplaatst in dat
nummer. Website: http://www.delta-impuls.nl

Redactie
Arnoud Hofman, Rembrandtlaan 35, 8442 JC,
Heerenveen.
Emailadres: clubblad@delta-impuls.nl.
Ingezonden artikelen kunnen alleen betrekking hebben
op tafeltennis. De redactie kan artikelen inkorten,
aanpassen en zonder opgaaf van redenen weigeren. De
verantwoordelijkheid voor de inhoud van een geplaatst
ingezonden artikel ligt bij de oorspronkelijke auteur.

Pagina 37 / 39

