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Van de voorzitter
Vandaag werd ik gebeld door een
verenigingslid met de vraag of wij
de handdoek in de ring gooien. Ik
vond dit een erg komische reactie
op de handdoek die wij jullie hebben laten toekomen.
Maar natuurlijk gooien wij de handdoek niet in de ring, wij zijn en blijven strijdbaar. Niet alleen tegen
Corona, maar ook tegen het gemis
van het spelletje en alles wat daarmee samenhangt.

© Patrick Hankel

Ik hoor jullie al denken: ja, maar jij speelt wekelijks met
Arnoud in de garage. Dat klopt, maar er gaat echt niets
boven het spelen in de zaal.
Ik hoop dan ook dat jullie ook oplossingen hebben gevonden om toch actief en daarmee gezond te blijven.
Misschien willen jullie deze verhalen/activiteiten ook met
ons delen via ons clubblaadje. Want ook nu draait de
vereniging op de achtergrond gewoon door.

© Arnoud Hofman

Het kan jullie niet ontgaan zijn dat ons clubblaadje er nu anders uitziet. Binnen het bestuur
kwam naar voren dat de
kwaliteit van de foto’s niet
al te hoog was en dat dit
ook jullie was opgevallen.
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Onze vorige drukker had er moeite mee dit te verbeteren, maar onze nieuwe drukker heeft ons aangegeven
dit wél te kunnen. Na een proefdruk zijn wij dan ook geswitched. Ik hoop dat het jullie goedkeuring kan meekrijgen. Het is nu een volledige kleurendruk, dus ook jullie
stukjes mogen nu kleuren bevatten.
Ook zijn en blijven wij in gesprek met de gemeente. Intussen hangen onze veldomrandingen en mogen wij
eten en drinken in de kleedkamers en de EHBO-ruimte.
Helaas is het ons nog niet gelukt om een aanrecht te
krijgen in de EHBO-ruimte, maar wij blijven proberen.
Tot en met april 2021 zullen er
geen landelijke toernooien georganiseerd worden. Ook is het erg
onwaarschijnlijk dat in deze tijd
regionale toernooien georganiseerd worden.

© Tila (www.cleanpng.com)

Ook het sporten in de zaal is sowieso nog tot 15 maart
uitgesloten. Ik hoop dan ook dat wij 15 maart betere berichten zullen krijgen en weer voorzichtig kunnen beginnen met het spelen in de zaal. Helaas weten wij ook allemaal dat de kans klein zal blijken, maar hopen mag
altijd.
Wil je toch nog genieten
van mooi tafeltennis? De
Duitse Bundesliga wordt
gewoon gespeeld. Op
YouTube worden hier© Tischtennis Bundesliga (www.ttbl.de)
van verschillende video’s getoond. Zoek maar eens op: ‘Deutsche Tischtennis Bundesliga 2021’.
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Zelfs de ‘German Open 2021’ is gespeeld, ook daarvan
zijn verschillende video’s te vinden. Links staan onderaan mijn voorwoord en misschien kun je hiermee toch
nog een beetje jouw gevoel als tafeltennisser bevredigen. Let vooral eens op Wang, hij heeft een slag die
ons bekend voor zal komen van onze topspeler. 😉
Met ons spelletje
in het achterhoofd
hoop ik dat iedereen gezond is en
blijft. Ik blijf hopen
dat ik jullie op een
niet al te lange termijn weer in de
zaal mag ontmoeten.

© Patrick Hankel

Jan J. Zuur
Voorzitter Delta-Impuls
voorzitter@delta-impuls.nl
Interessante links:
Kanaal Europe TT:
http://www.youtube.com/channel/UCQAQDuY19iso9lxix
SKonpQ
Kanaal ttlondon2012:
http://www.youtube.com/channel/UC_6FUryP3X_kJDm7
eGWQN_g
Kanaal Tischtennis Bundesliga:
http://www.youtube.com/user/TischtennisBL
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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…

(De Friese Koerier, onafhankelijk dagblad voor Friesland
en aangrenzende gebieden, 14-06-1962)
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De hekjes staan hangen!
Tafeltennisvereniging Delta Impuls Steenwijk bestaat
alweer een aantal jaren. In die periode groeide onze
afdeling naar veertien leden (acht seniorleden en zes
jeugdleden). Om alle Steenwijkers in beweging te
kunnen houden investeerde de club in extra batjes,
ballen én tafels (inmiddels vijf stuks). Wat nog miste
kwam naar voren tijdens de organisatie van de Open
dagen; hekjes (met een luxe woord: speelveldomrandingen).
De zaal moest worden opgedeeld in verschillende onderdelen en daarvoor waren deze uitermate geschikt.
Jeugdleider Peter Langen regelde een grote kar en reed
de omheiningen naar Overijssel. Tussendoor mochten
de hekjes bij clublid Johan Huisman in de garage blijven
staan en dus manoeuvreerde Peter (met hier en daar
hulp van Johan) de
kar de smalle oprit
op. Een tijdelijke
oplossing… kon
daar niet iets op
gevonden worden?
Nu kwam er ‘dankzij’
het Coronavirus een
mooie aanbieding
Een zaal vol hekjes. © Kosto Veninga
langs. Omdat de
tafeltennisclubs alle speelvelden moesten afschermen
om zo Corona-proof mogelijk te sporten, konden er met
korting hekjes worden aangeschaft. Een gouden kans
om de club in Heerenveen van nieuwe omheiningen te
voorzien. De oude (maar nog in goede staat verkerende)
hekjes konden vervolgens naar Steenwijk, om daar
definitief achter te blijven. Er was echter nog één klein
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probleempje. Waar laat je alle afscheidingen in een
materiaalhok vol gymtoestellen?
In destijds Haskerdijken knutselde materiaalman Jan
Zwier een houten kar in elkaar. Ook in Heerenveen doet
deze nog steeds dienst, al neemt hij in ‘MFC De Akkers’
eigenlijk te veel ruimte in. Een vergelijkbare constructie
was in Steenwijk dus niet de oplossing en daarom kwam
de club met een ander idee: beugels in de muur om de
hekjes zo op te hangen. Dat bracht wel meteen een
volgend probleem met zich mee… de gemeente.
Om iets voor elkaar te krijgen bij een gemeente is geduld
en vastberadenheid nodig, daar kan onze vereniging een
boek over schrijven. Gelukkig werd er geen nieuw hoofdstuk aan dat verhaal
toegevoegd. Inge
Hordijk bleef op de
deur kloppen en de
gemeente wist niet
aan haar dadendrang
te ontsnappen. De
hekjes kregen een
prominent plaatsje
hoog aan de muur,
uitkijkend over al het
gymmateriaal van de
plaatselijke school.
De hekjes hangen!
Arnoud

Het bewijs geleverd. © Inge Hordijk
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Op 07-10-2013 waren Peter en Arnoud in bibliotheek
Heerenveen te vinden (Kinderboekenweek, ‘Sport en
Spel’). Leuk detail: het netje! Foto’s: Christine Peterson
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Delta Impuls-ers in lockdown
Begin december sloot onze club noodgedwongen haar
deuren. Voor de tweede maal in een jaar besloten Rutte
en co, om de piek in het op Corona positief geteste aantal mensen af te vlakken, de binnensporten voorlopig
aan banden te leggen. Einde trainingen, einde competitie, einde toernooien… even slikken. Inmiddels zitten
wij alweer drie maanden
(hoofdzakelijk) in huis en dat is
voor verstokte tafeltennissers
bijna niet uit te houden. Gelukkig is een tafeltennisser is van
nature creatief ingesteld (denk
aan alle lepe effectballetjes).
Die eigenschap komt deze on© Refluo (www.dreamstime.com)
zekere periode, waarin zelfs
een avondklok werd ingevoerd (de eerste sinds de
Tweede Wereldoorlog), goed van pas! Enkele clubleden
vonden tóch een manier om in vorm en fit (want het kan
hard gaan met die Corona-kilo’s) te blijven. De komende
bladzijden hoppen we bij hen langs. Hoe houden zij de
lol er in?
Jan en Arnoud
We openen met Jan Zuur en mijzelf. Vorig jaar sloegen
wij ons al een weg door de lockdown, dit jaar doen we
het dunnetjes over. Direct nadat de zaal sloot zijn wij
opgestart in ‘Garage Zuur’. Twee keer per week (op de
vertrouwde maandag en donderdagavonden) slaan wij
de ballen de schuur door. Ze krijgen het daarbij, ondanks
de genomen voorzorgsmaatregelen, altijd voor elkaar in
hoekjes en gleufjes te verdwijnen om er vervolgens met
een sliert stof vandaan te komen. In de garage zelf is het
goed uit te houden. Natuurlijk is het wat frisser dan vorig
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voorjaar, maar een
kacheltje en tussendoor een kop thee
(de catering is in
Joure dik in orde)
zorgen alsnog voor
een goede temperatuur. Het betonnen
vloertje beweegt prima, de snel slijtende Jan en Arnoud eindigen met een potje. © Jan Zuur
sportschoenen nemen we daarom maar voor lief. De
muren komen in de schuur wat sneller op ons af en Jan
en ik staan dan ook kort op tafel en snel te tikken; een
goede training. Zo levert de lockdown toch wat op (‘elk
nadeel heb z’n voordeel’)… Jan en ik zijn straks niet
meer bij te houden!
Hans
Eerste team-speler Hans Vlig is lid van zowel Delta
Impuls, als TTC Lemmer en TTV Emmeloord. Dat hij
ergens een speeloptie zou vinden kon dan ook bijna niet
missen. Hans kreeg wederom (eerder vanaf maart 2020)
de kans om een bal te slaan bij Eddie van den Berg.
Eddie, voor die-hard tafeltennissers wel een bekende
naam, opende zijn zolderdeuren. Een select groepje
spelers (je kunt immers
niet iedereen ontvangen
in tijden van Corona)
houdt haar balgevoel
daar bij. Er is, zonder de
zolder te verbouwen,
weinig ruimte voor het
voetenwerk; daarvoor
heeft Hans straks toch
Eddie’s zoldertje. © Eddie van den Berg
echt weer één van de
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zalen nodig (en snelle voorvoetjes). Maar zoals hij
terecht zegt: ‘beter iets dan niets’!
Sander en Feddy
Dan nu naar tafeltennismaatjes Feddy
Minkes en Sander
Derkx. De beide
heren zijn door het
jaar heen met trainen,
competitiewedstrijden
(spelen, kijken óf
volgen via de app) en
toernooien zeer actief Feddy en Sander trotseren de kou. © Eelke Cramer
op tafeltennisgebied. Om deze lockdown niet in een
zwart gat terecht te komen, nam Feddy drastische
maatregelen: hij schafte een gloednieuwe ‘Donic
Persson-tafeltennistafel’ aan! Vorig jaar was het voor
Sander en Feddy nog wat behelpen op een voor de
zolder op maat gezaagde tafel, maar nu had Feddy door
een verhuizing ruimte in zijn portemonnee én zijn
garage. Zelfs de woonkamer diende al even, met buitentemperaturen rond het vriespunt, als alternatieve speelruimte. Dat Feddy over een professionele tafel beschikt
bleef in tafeltennissend Noord-Nederland niet onopgemerkt. Zo sloegen ook Eelke Cramer (ODI, Feddy’s
teamgenoot) en clublid Mark Hankel al een bal in
Heerenveen-Midden. Mede dankzij deze topsparring
komen Sander en Feddy alsnog aan hun wekelijkse
tafeltennis-vitaminen, en die kun je maar al te goed
gebruiken in Coronatijd!
Jan Ale
We blijven nog even in Heerenveen, waar ook Jan Ale
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Maat een duit in het zakje doet. Bij de oud-teamgenoot
van Wadse, Sander en Arnoud, hoort de tafeltennistafel
inmiddels bij het meubilair. In huize Maat wordt hij echter
niet alleen gebruikt om
een bal heen en weer
te tikken. Een pronkstuk midden in de
woonkamer, en met
haar dubbele functie
een prima oplossing
voor het hele gezin.
Voor en na de maaltijd
Het eten staat op tafel. © Jan Ale Maat
(tijdens gaf zo’n
rommeltje) worden de calorieën er vakkundig afgetraind.
Een ‘tafeltennis-eettafel’; voor een tafeltennisliefhebber
de grootste droom… Jan Ale heeft het gewoon!
Kwint en Arnoud
Voor de jeugd is zo’n lockdown ook geen pretje. Geen of
weinig school (al zullen sommigen dat niet heel erg vinden), geen feestjes en dan ook nog eens geen (binnen)
sport… Geluksvogel Kwint van Dijk had van dat laatste
iets minder last; als oud-gymdocent had Opa namelijk
nog een echt ‘Heemskerkje’ staan! In Opa’s klusschuur
aan de overkant (Opa
is ook overbuurman)
werd er zo nu en dan
fanatiek doorgespeeld. Dat Kwint in
korte tijd veel opstak,
ondervonden Opa en
Gert Dijkstra (oudclublid, gestopt rond
2008/2009) aan den
Op de ‘kiek’ bij Opa en Oma. © Gert Dijkstra
lijve. Om die goede
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vorm vast te houden zocht Kwint contact met ondergetekende en samen planden wij extra trainingen in. Forehand, backhand, service, service-ontvangst, (arm/pols)
bewegingen, voetenwerk… alles kwam voorbij en dat
was te merken. Kwint snoepte mij zomaar een game af
en dat werd met gejuich ontvangen bij Kwint, Opa en
Oma én (heel stiekem toch ook wel) de trainer. Iedereen
opgepast… Kwint komt d’r aan!
Joël
We eindigen de rubriek in Steenwijk. Tussen de twee
lockdowns door organiseerde de ‘Commissie Jeugdwerving’ daar twee Open dagen voor de plaatselijke jeugd.
Beide keren werd één van onze minitafels gebruikt. Na
afloop mocht deze in Steenwijk achterblijven en om verkeerd (school)gebruik/diefstal te voorkomen werd het
tafeltje gestald bij… Jöel Hordijk thuis! Deze lockdown
komt hij regelmatig tevoorschijn en vindt de tafel zijn plek
in de woonkamer. Daar zorgt ‘ie voor veel tafeltennisvertier, en niet alleen bij Joël; ook de rest van de familie
heeft het ‘tafeltennis-virus’ al aardig te pakken… daar
kan geen vaccin tegenop!
Er gaat niets boven het slaan
van een bal (met tussendoor
een gezellige babbel) in onze
‘eigen’ ruime zalen. Laten we
daarom hopen dat dit geen
Vader en zoon in actie. © Inge Hordijk
terugkerende rubriek zal worden en wij elkaar snel in de zaal treffen. Wellicht helpen
de vaccins en het betere voorjaarsweer daar een handje
bij. Tot die tijd: houd jullie taai en blijf tafeltennissen…
maar dat zit bij de meesten dus wel snor!
Arnoud
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Ymer presenterar sig
Al een aantal maanden draait er een Zweedse jongen
mee met de jeugdgroep in Heerenveen: Ymer. Hij
leverde het volgende stuk in bij de redactie, in het
Nederlands nog wel!
Hoi allemaal!
Ik heet Ymer en ik kom uit
Zweden, een groot land in het
noorden. We hebben heel veel
ijs en heel veel tafeltennis ook!
Ik heb eerder alleen een keer
tafeltennis in een club gespeelt,
wanneer ik nog maar acht jaar
oud was. In school speelden we
het nogal vaak en daarom dacht
ik toen ik hier kwam “Waarom
niet?” Achteraf vind ik dat het
echt een goed idee was.

Een foto van mij. © Eigen foto

Mijn reden waarom ik hier kwam is toch niet tafeltennis.
Het is in mijn familie zeg maar een traditie om een
uitwisselingsjaar te doen en daarom moest ik een land
kiezen. Mijn vader groeide op in Den Haag en spreekt
Nederlands. Ik dacht het zou leuk zijn om met hem
Nederlands te praten zo dus koos ik Nederland.
In Zweden zat ik op een wetenschappelijk school en nu
zit ik op iets meer sportief, ik woonde in de hoofdstad en
nu woon ik in een groot dorp. Veel dingen hebben
veranderd maar ik doe elke dag mijn best om me aan te
passen. Een heel groot verschil is dat, wanneer je
iemand ontmoet, die je niet kent, je “hoi” kan zeggen en
daarna een antwoord krijgen. Dat vind ik erg leuk. Ik
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weet niet heel veel over het land in het algemeen, maar
Heerenveen heeft nu al een plek in mijn hart. En natuurlijk ook de mensen uit Heerenveen. Ik heb gemerkt dat
Nederlanders meer open zijn dan de Zweden en ik vind
dat heel leuk. Hoewel
ik misschien niet de
meest sociale ben
vind ik dat ik hierbij
pas. Soms spreek ik
zonder reden en in
Zweden is dat heel
raar, maar hier is het
volgens mij niet
abnormaal.
Elke zomer zeil ik rondom Stockholm archipel met
mijn gezin. © Eigen foto

Ik ben hier nu ongeveer vijf maanden geweest en ik heb
veel dingen geleerd over de Nederlandse cultuur,
waarvan “Gabber” het belangrijkste is. Ik had eerder
nooit er van gehoord maar nu zal ik het nooit vergeten.
Andre Hazes, Vengaboys en Ossenworst zijn ook
hoogtepunten van Nederlandse cultuur.
Ik zal twaalf juli dit
jaar terug naar Zweden gaan. Ik hoop dat
ik dan kan vloeiend in
Nederlands ben - en
misschien zelfs een
beetje in Fries. Ik
weet nu al dat ik
leuke herinneringen
zal hebben.

Elke winter skiën we in Björnrike Björnrike vertaalt
zich naar beerrijk. © Eigen foto

Ymer
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Tafeltennis door de jaren heen
In een tijd waarin er vrijwel niet getafeltennist wordt, een
periode waarin weinig te beleven valt… Om in zo’n tijd
een stukje over tafeltennis te schrijven valt nog niet mee.
Vandaar dat ik voor deze keer heb besloten om een
soort samenvatting door de tijd heen te maken met foto’s
en teksten; Christine’s tijdmachine!
2010
Marijke en ik. Aan de foto te zien
hadden we veel plezier en tot aan de
dag van vandaag is het altijd lachen. De
tijd mag dan wel vliegen, maar de
herinneringen blijven!
© TTV Delta Impuls

2012
Kosto en ik. Naast het
plezier wat ik beleef aan het
tafeltennissen is het ook fijn
om goed te trainen. Tegen
Kosto is dat nooit een
probleem. Er is altijd een
oefening om veel van te
leren.

© Arnoud Hofman

2014

In actie tijdens een
competitiewedstrijd van team
drie.
© Arjan Zuidema
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2015
Tijdens een handicaptoernooi. Zelfs aan de
kant zitten brengt dan
plezier met zich mee. Aan
de leegte achterin de zaal
te zien, wordt er vast iets
als een prijsuitreiking
gedaan of een finale
gespeeld.

© Jan Zuur

2016
Ik tel een wedstrijd
tijdens een tweekamp
in en tegen Drachten.
Aan de stand te zien
gaat het wel goed met
Delta Impuls. Al speel
ik zelf dan niet mee, ik
wil me best inzetten
om nog iets te doen.

© Jan Zuur

2018

Een actiefoto tijdens een toernooi.

© Nuas Yonnus Abdulhasan
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2019
Voor het eerst een toernooi spelen
in Zoetermeer. Allemaal nieuwe
tegenstanders en zonder verwachtingen erin, dat is ook wel eens fijn.
Door weten te dringen tot de finale
en die gewonnen!
© Taverzo

2020

© Bennie Schoonhoven

Een van de zeer weinige
toernooien in 2020. De
Friese Kampioenschappen in Dokkum. Aan het
eind van de dag een
damesfinale gespeeld.
Ondanks verlies kijk ik
terug op een geslaagd
toernooi.

Christine
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Even voorstellen senioren...

Mijn naam is: Bert Huitema.
Geboortedatum en/of leeftijd: 37 jaar jong.
Woonplaats: Joure.
Verliefd/verloofd/getrouwd: Vrijgezel.
Beroep: HBO Bedrijfseconomie.
Waarom heb je voor dit
beroep gekozen: Ben
geïnteresseerd in cijfers.
Hobby’s: Wielrennen en
fitnessen.
Lievelingseten: Lasagne.
Lievelingsdier: Reuzenpanda.
© Patrick Hankel

Favoriete vakantieland: Italië.
Competitie? Zo ja, in welk team?: Ik speel geen
competitie.
Waarom heb je voor tafeltennis gekozen: Ik vond het
altijd een leuk spelletje. Toen zag ik in de krant dat er
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vier avonden ‘Campingpong-tafeltennis’ in Joure was.
Heb twee keer meegedaan en ben daarna lid geworden.
Met welke bekende Nederlander zou je nog wel eens
een beschuitje willen eten: Heb niet een bepaald
iemand.
Wat heb je het liefst:
- backhand/forehand: Forehand.
- aanvallen/verdedigen: Aanvallen.
- winnen/verliezen: Winnen.
- bier voor/na de wedstrijd: Na de wedstrijd.
Wil je nog wat kwijt aan alle trouwe lezers?: Ik hoop
dat we snel en zonder al te veel regels ons geliefde
spelletje weer kunnen spelen.

Een avondje ‘Campingpong’, met natúúrlijk ook een
‘rondje om de tafel’! Foto: Kosto Veninga, 2017
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Zee van tijd
Als al het sporten wegvalt, je gepensioneerd bent, niet hoeft te werken en
een tweemalig bezoek aan een supermarkt en hier en daar een boswandeling als enige uitjes de agenda vullen…
dan blijft er aardig wat tijd over voor
overpeinzingen.
© Adedy (www.cleanpng.com)
Zo dacht ik afgelopen week nog eens na over het
fenomeen dat het mij bij het tafeltennis heel vaak
gebeurde dat ik aan één zijde van de tafel makkelijk
won, en aan de andere zijde de grootst mogelijke moeite
had op de been te blijven. Ik zocht het altijd in afleidende
omstandigheden. Spelen met een witte muur als achtergrond, een andere lichtinval door lampen die bijna altijd
verkeerd hangen, een ander patroon aan strepen op de
vloer; noem maar wat op… maar een echt duidbare
oorzaak bleef altijd in het vage.
Zit ik uit verveling te ‘Googelen’ en als vroegere verzamelaar van ‘ruimtevaart-postzegels’ zocht ik het universum op met alles wat daarin voorkomt en waaromtrent
nagenoeg elke dag nieuwe ontdekkingen worden
gedaan. Zo liep ik bij toeval
tegen de snelheid op waarmee de aarde zich door het
universum verplaatst. De
aarde verplaatst zich door het
universum met een snelheid
van 2,16 miljoen kilometer per
uur.
© Andreiaaa (www.cleanpng.com)

Zit je met je laptop op schoot, kijk je verbijsterd naar het
scherm en laat je op je inwerken wat dat betekent als je
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een uitwedstrijd speelt bij bijvoorbeeld YOS. De speeltafel, het netje, de speelvloer, het balletje, mijn tegenstander, ik, het publiek, de kantine-juffrouw, de kleedkamer en noem het maar op, verplaatsen zich elk uur
met 2,16 miljoen kilometer. Laat dat eens op je inwerken. Dit is een spektakel op zich.
Oke, moet kunnen… maar dat is nog niet het enige.
De aarde draait om haar as
en ter hoogte van IJlst verplaatsen we ons met een
snelheid van 1050 kilometer
per uur op het aardoppervlak
door de ruimte. Je gelooft het
gewoon niet… ik begrijp inmiddels waarom mijn haar
altijd in de war zit bij het
spelen.

© Analeia (www.cleanpng.com)

Nu moet ik tijdens het retourneren van de bal accepteren
dat deze bal met 2,16 miljoen kilometer per uur door de
ruimte raast. Tevens moet ik rekening houden met de
snelheid van de bal gegeven door de tegenstander, het
effect (topspin, zijspin, backspin, noppen-vertraging,
noem alle ellende maar op), de luchtweerstand die de
bal kwadratisch met zijn snelheid doet vertragen, de
luchtdruk die die luchtweerstand beïnvloedt (hoor die
klagende schaatsers) én de zwaartekracht-invloed… ‘ut
is mie allemaal
wat’.
Maar nu komt het:
als een vliegtuig
met de draaiing van de aarde meevliegt, doet deze er
veel langer over om van A naar B te komen als dat deze
© Tribaliumvs (www.vectorstock.com)
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tegen de draairichting van de aarde invliegt. Dat fenomeen heeft mij altijd de das omgedaan. Als de tafel in de
draairichting van de aarde staat, dan is de bal er aan
één zijde sneller. Aan de andere zijde is de bal er trager,
en juist dat deel van een splitseconde kan een oude
veteraan net niet behappen. Jullie mogen van mij aannemen dat ik echt een zee van tijd had om tot die conclusie te komen…
Aan de poes op
schoot vertelde ik
mijn veronderstelling: die 2,16 miljoen kilometer per
uur en die 1050
kilometer per uur.
© Yayayoyo (www.istockphoto.com)
Ze keek me met
een loens oog aan, zette haar nagels in mijn broek om
zich vast te klampen, schudde met haar kopje en zakte
weg in een diepe slaap.
“Make my day” dacht ze, “interessant baas… niks
zinnigs te doen?”
Ik schuchter: “Arnoud vraagt kopij voor het clubblad.”
Poes in haar droom: “Dat zal wel de laatste keer zijn…”
Allemaal tot spoedig ziens aan tafel.
Johan Ooms
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Sjors Sportief
Het kan eigenlijk niemand meer ontgaan zijn. Onze club
is maar druk met het werven van jeugd, de afgelopen tijd
voornamelijk in Steenwijk. Een mooi vervolg op alle activiteiten kwam voorbij via de gemeente Steenwijkerland;
Sjors Sportief! Sjors heeft een creatieve tweelingbroer
(Sjors Creatief). De groene broertjes hebben een
gezamenlijk doel: basisschoolleerlingen stimuleren om actief te worden
op sportief óf creatief
De gebroeders Sjors. © Sjors Sportief
gebied.
(www.sjorssportief.nl)
Om de kinderen van voldoende keuzes te voorzien,
werden alle (sport)aanbieders gevraagd proeflessen te
organiseren. Al het aanbod werd vervolgens gebundeld
in het ‘Sjorsboekje’ en uitgedeeld op alle basisscholen.
Ook TTV Delta Impuls kreeg haar pagina in het professionele (zowel qua opmaak als inhoud) boekje, wat eveneens online te vinden is. Een mooie
en gratis promotie voor onze vereniging én leuk voor alle kinderen. Hopelijk weten zij binnenkort in groten
getale de weg naar onze Steenwijker-afdeling te vinden.
Nieuwsgierig geworden en behoefte
aan meer informatie? Check dan
www.sjorssportief.nl!
Het ‘Sjorsboekje’. © Sjors
Sportief (www.sjorssportief.nl)

Arnoud
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Waar is de
tafeltennis
bal?

Foto gemaakt door: Arjan Zuidema

We gaan terug naar 23-02-2018. Sander Derkx, Wadse
Temme en Mark Hankel nemen het die avond op tegen
Argus 2; Frank Schuur, Thijs Groenevelt en Maurice
Storteboom. In de strijd tegen degradatie kan het team,
naast de tips van Jan Zuur, een goede uitslag gebruiken.
Sander begint sterk, maar staat in de derde game op
achterstand. Help hem die om te buigen door de bal te
vinden. Kijk daarna snel achterin voor de oplossing!

Pagina 26 / 47

Delta Impuls

Jaargang 2021-1

Even voorstellen:

© Eigen foto

Mijn naam is: Bodi Wansinck.
Leeftijd: 11 jaar oud.
Woonplaats: Steenwijk.
School/opleiding: Emmaschool.
Groep: 8.
Hobby’s: Tafeltennis, voetbal, bowlen en gamen.
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Lievelingseten: Sushi.
Lievelingsdier: Kat.
Favoriete vakantieland: Spanje.
Competitie: Ik speel geen competitie.
Waarom heb je voor tafeltennis gekozen: Omdat het
mij wel een leuke sport leek.
Wat wil je later worden: Dat weet ik nog niet, maar mijn
ouders willen graag dat ik piloot word.
Wat wil je nog kwijt: Niks.

TTV Delta Impuls op YouTube:

http://www.youtube.com/TTVDeltaImpuls
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Links: onze vereniging is
niet de enige met een YouTube-kanaal; Arnoud heeft
er ook één! Binnenkort kun
je daar een nieuwe clip vinden, naast allerlei andere
video’s. Check dus regelmatig www.youtube.com/
AHTTOfficial!

Dat je leuke dingen vindt als je het archief induikt (je
moet wat deze tijden) blijkt: je ziet hier Sjoerd Spoelstra
en zijn ‘zijspin-shuffle’ (2012). Of die helemaal uit de verf
komt is de vraag; op de achtergrond kan Ibrahim Qoraishi zijn lach niet verbergen. Foto: Arnoud Hofman
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Wie is…?
In het tot nu toe ‘ongewone’ jaar 2021 is deze rubriek
‘gewoon’ in het blad te vinden! We nemen dit keer een
kijkje buiten de gemeentegrenzen, en wel bij Joël Hordijk. Ik voelde deze jonge Steenwijker stevig aan de tand
en schotelde hem meerdere vragen voor. Benieuwd of
jouw naam in de lijst te vinden is? Lees dan snel verder!
Wie is...?
De vrolijke/enthousiaste speler:
Simon. Met een glimlach op zijn hoofd komt hij aanlopen
als we tegen elkaar mogen spelen.
De goede spinner:
Ties. Zijn sterkste wapen is zijn goede forehand spin.
De slimme speelster:
Marga. Met haar anti-spin laat ze me alle hoeken van de
tafel zien.
De speler met een goede smash:
Arko. Als ik de bal bij het inspelen per ongeluk hoog over
de tafel speel draai ik mijn rug al om, om niet de bal in
het gezicht te krijgen.
De drukke speler:
Bodi. Na zestig minuten training en daarna te gaan
spelen tegen mij is hij nog steeds niet moe.
De speler tegen wie je weer een bal wil slaan:
Arnoud. Na zo’n lange tijd is dat wel weer nodig.
De speler met het meeste geluk:
Kosto.
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Netballetjes en ballen tegen de rand ontbreken niet als je
tegen hem gaat spelen.
De speler die goed is in korte ballen:
Caroline. Met haar goede schuif en anti-spin ben ik
kansloos tegen haar korte ballen.
Dat waren weer acht bijzondere namen én beschrijvingen, thanks Joël! Rond oktober keert de rubriek terug met
nieuwe vragen, en… misschien wel jouw antwoorden!
Tot dan!
Christine

Hij is misschien wat lastig te herkennen, maar het is dan
ook een beeld uit 2015; een toen nog kleine Arko! Inmiddels is hij een flink stuk groter en kan hij dus erg hard
smashen… wegduiken geblazen! Foto: Arnoud Hofman
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Leven naast tafeltennis
Aangezien er op tafeltennisvlak weinig gebeurd, schrijf ik
maar een stukje over wat mij de afgelopen tijd zoal bezig
heeft gehouden. Voor mij is het al sinds november zo dat
ik geen bal meer heb geslagen. De fysiotherapeut had mij destijds geadviseerd om
niet te sporten. Inmiddels heb ik geen last
meer, gelukkig. Ik had dan ook het voornemen om het tafeltennissen weer op te pakken. Maar goed, dat was te laat. De zalen
gingen dicht en zelf zie ik het helaas voorlopig ook niet gebeuren dat ‘t binnenkort wel
© Mayport (www. weer kan…
cleanpng.com)

In het begin viel het voor mij nog wel mee. Tuurlijk was
het vervelend en baalde ik ervan dat ik niet mocht
trainen, maar ik wist dat het nodig was voor het herstel.
Eerst goed naar mijn lichaam luisteren en daarna pas
weer vol aan de slag. Liever dat dan dat ik te snel zou
gaan en alles zou overbelasten, waardoor ik misschien
nog verder van huis was geraakt.
Daarnaast was ik druk bezig met
mijn afstudeerstage bij Van Wijnen.
Veertig uur per week hield ik me
bezig met onderzoek, het adviesrapport en het werken aan competenties. Inmiddels heb ik deze
stage met een voldoende afgesloten. Op dit moment moet ik nog
een paar zaken vanuit school
© Grmarc (www.vectorstock.com)
afronden. Als dat allemaal goed
gaat doe ik halverwege maart mijn eindassessment en
kan ik begin april mijn diploma in ontvangst nemen. Wie
weet ben ik dus geslaagd als dit blad uitkomt.
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Ook heb ik deze periode voldoende ontspannen. Zo zijn
er nog wat feestdagen geweest, heb ik een puzzel gekocht van drieduizend stukjes en
ben ik tot rust gekomen. Verder
heb ik beperkte sociale contacten
gehad, maar ben ik online wel in
contact geweest met de mensen
om mij heen. Daarnaast heb ik mij
vermaakt met leuke wandelingen
en fietstochtjes door de omgeving
© Sarlamedan (www.cleanpng
om actief te blijven.
.com)

Christine

Jullie zien hier (of eigenlijk juist niet) Mark Hankel en exjeugdlid Bryan Minkes. In 2017 was de ‘Dab’ een populaire dansbeweging; hoofd laten zakken, arm en elleboog omhoog (lijkt op niezen). Foto: Christine Peterson
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Records
Omdat wij niet kunnen trainen is er de laatste maanden
geen enkel record neergezet. Het is dus nog een hele
uitdaging om deze rubriek te vullen in Coronatijd! In de
vorige clubbladen maakte ik wat tijd vrij voor oude records. Die archieven zijn inmiddels helemaal doorgespit;
ook dat is deze keer dus geen oplossing. Gelukkig is
jeugdlid Kwint van Dijk ditmaal de reddende engel. Met
Arnoud als sparringpartner vult hij deze bladzijde, met de
aantallen van 26-02-2021. Here we go!
We beginnen met (zoals gewoonlijk) de warming-up: het
hooghouden van de bal. Een lekkere opwarmer om het
goede (bal)gevoel er in te krijgen. Dat Kwint al snel de
smaak te pakken had, lieten zijn records zien! Met maar
liefst 302 keer op enkelzijdige-wijze (normaal) en 120
keer op dubbelzijdige-wijze (om en om) liet hij Arnoud
positief verrast achter. Er zat zelfs nog meer in het vat,
maar Kwint moest stoppen om een blessure (zere arm)
te voorkomen.
Na een welverdiende pauze was het tijd voor ’t echte
werk: zo lang mogelijk foutloos contra overspelen. Met
de forehand sloeg Kwint pas de 180e balwisseling over
tafel… Helaas mogen we die niet meetellen, maar 179
keer is bijna even goed! Kwint gooide nog één keer alle
remmen los om met de backhand in ieder geval de 200
aan te tikken… dat was geen enkel probleem: 245 keer!
Mooie getallen, dacht ik zo! Hopelijk kan ik in het volgende clubblad weer ‘oud vertrouwd’ nieuwe records uit één
van onze zalen (ook Jouster én Steenwijker-records zijn
welkom!) vermelden. Graag tot dan!
Arnoud
Pagina 34 / 47

Delta Impuls

Jaargang 2021-1

Spelen in de garage (Corona voorjaar
2021)
Zoals ik in het voorwoord al had aangegeven spelen
Arnoud en ik twee dagen per week bij mij in de garage.
De garage is bijna acht meter lang en iets breder dan
drie meter, maar dat is
niet de ruimte die wij
hebben. Het is en blijft
een garage, dus er staan
ook nog allerlei andere
dingen, die waarschijnlijk
iedereen wel in de
garage zal hebben
staan.
Garage-zijde A. © Arnoud Hofman
Arnoud komt regelmatig met zijn scooter of hij wordt gebracht door zijn vader. Het komt dan ook maar zelden
voor dat hij of ik niet kunnen op maandag of donderdag.
Uiteraard hebben wij een dag onderbreking gehad tijdens onze korte winterweek en daarnaast een enkele
dag gemist door privéredenen.
Wij hebben een mooie regelmaat op zo’n avond. Eerst
anderhalf uur forehand, kwartiertje voor een bakje thee
met een koekje en dan nog een uur backhand. Soms
doen wij dat wat korter om nog een
game te kunnen spelen.
Je zag het goed: wij spelen maar
weinig games en zijn toch echt aan
het trainen.
© Davuduk (www.cleanpng.com)

Hieronder staan de schema’s die wij trainen, hierbij wel
opmerkende dat ik de aangever (A) ben en daarmee de
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activiteit bij Arnoud (B) ligt.
(A) FH (B) BH
Hierin zitten wel een aantal variaties:
Contra-Contra, (Chop)Block-Topspin*,
Topspin-Topspin, maar ook Contra aanval waarbij de bal enigszins backspin
krijgt. Arnoud zijn handelsmerk. 😊
Als wij beide wat warm zijn, ga ik in het
algemeen over in dit en/of onderstaand
schema. Dit spreken wij niet af, dit gaat
stilzwijgend.

In het algemeen gaat dit op een hoog
tempo, waardoor het aantal balwisselingen toch wel wat beperkt blijft. In bovenstaand schema maken wij toch wel wat
meer balwisselingen dan in dit schema.

(A) BH (B) FH
Ook dit begint met Contra-Contra en
daarna Block-Topspin. In dit schema
wordt ook vaak wederzijds geplaagd met
Chop-Blocks of Contra aanvallen. Dit wijzigt veelal naar vrij spel.
*http://www.youtube.com/watch?v=SjJ49BXh5Mk&ab_c
hannel=TomLodziak
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Grootste nadeel van
het spelen in een garage is toch de beperkte ruimte, vooral
in de breedte. Het
komt dan ook regelmatig voor dat een
Garage-zijde B. © Jan Zuur
batje een muur raakt
of dat de bal domweg niet gehaald kan worden door de
muur. Daarnaast staan wij ook wel regelmatig letterlijk
met de rug tegen de muur. Hier komen soms wonderbaarlijke rally’s uit.
Sommige van deze rally’s, maar ook de rest van onze
trainingen kun je bewonderen op Arnoud zijn YouTubekanaal: http://www.youtube.com/c/AHTTOfficial/videos.
Bekijk onze trainingen maar eens. Misschien heb jij ook
tafeltennisvideo’s van jouzelf; altijd leuk om ze met ons
te delen.
Tot de volgende sportieve ontmoeting.
Jan Zuur (24-2-2021)

Jan checkt of de camera écht aangesprongen is. © Jan Zuur
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Verrassing!
Woensdag 24 februari zag ik via de Facebook-pagina
van Sander een bericht voorbij komen (links) dat er een
verrassing was voor de
leden van Delta Impuls. Ik
wist niet zo goed wat ik
ervan kon verwachten, dus
ik wachtte het gewoon af.
Die middag kwam Sander
aan de deur om een
handdoek af te leveren!
© Sander Derkx (www.facebook.com)

Ik vind dit een erg leuk gebaar vanuit het bestuur, de
trainers en vrijwilligers van de club.
De handdoek is rood, zacht en bedrukt met het logo van
Delta Impuls. Dat helpt ook goed om hem niet kwijt te
raken en als dat al gebeurd, dan is het in ieder geval
duidelijk bij welke club hij hoort.
Ik kan dan ook niet wachten om de handdoek (rechts) te gebruiken tijdens
een fanatieke training, als
de zaal eindelijk weer
open kan! Nog even bedenken of ik er nog een
persoonlijke draai aan zal
geven of niet…
© Christine Peterson

Nogmaals bedankt!
Christine
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Het bezorgen was, met adressen rond Heerenveen,
Joure en Steenwijk, nog een hele logistieke onderneming. Gelukkig had de vereniging verschillende bezorg(st)ers klaarstaan: Arnoud Hofman, Sander Derkx, Mark
en Anna Hankel én Inge Hordijk. Foto: Arnoud Hofman

In de nabije toekomst wil onze club gebruik gaan maken
van het ‘Table Stars Challenge-lespakket’. Leuk voor de
(beginnende) jeugdspelers! Een speciale commissie
gaat zich met dit pakket bezighouden. Foto: Inge Hordijk
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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 ….10…..??
Wij horen iedereen denken… waar zijn alle co-sponsoren gebleven? Dat zit zo: onze penningmeester heeft de
afgelopen maanden het sponsorbestand eens goed op
een rijtje gezet. Er vielen hierdoor helaas wat mensen
weg, wellicht door de financieel zware Corona-periode.
Mis je jouw naam? Geen paniek! Neem contact op met
onze penningmeester, dan sta je het volgende clubblad
weer in het rijtje. Natuurlijk blijven ook nieuwe sponsoren
van harte welkom!
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Sjoerd Spoelstra
E. Pengel
Peter Langen
P. Bruining
Arnoud Hofman
Hans Vlig
Inge Hordijk
Kosto Veninga
Johan Ooms

Wie wordt
toch die
nummer
10????
© Delta Impuls
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Functies & adressen
Voorzitter:
Jan Zuur
Koningin Julianalaan 15
8501 HM Joure
Secretaris:
Wadse Temme

06-83676043
voorzitter@delta-impuls.nl

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
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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

Commissie jeugdwerving:
Inge Hordijk
coeninge@gmail.com
Marijke Rosema
06-21483876
Mark Hankel
Commissie Table Stars:
Marijke Rosema
Mark Hankel
Anna Hankel
Vacature

marijkerosema@hotmail.com
06-10602569
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Clubblad:

Arnoud Hofman

Social media:

Arnoud Hofman

Vrijwilligers-coördinator:

Vacature

Vertrouwenscontactpersoon:

Sabyna Rosema
gerrit.sabyna@gmail.com

Zoals iedereen kan zien, staan er bij onze vereniging
nogal wat vacatures open, oftewel: wij kunnen altijd
enthousiaste mensen (leden óf ouders) gebruiken!

© Karolina Madej (www.123rf.com)

Onze functies zijn niet locatiegebonden, dus ook Jouster en/of
Steenwijker-leden zijn van harte
welkom (sterker nog, dat juichen
wij erg toe)! Zo zoeken wij in
Steenwijk nog iemand die wil
schrijven over het ‘wel en wee’
op die locatie (een niet officieel
beschreven functie, maar wel
belangrijk).

Dus… kijk de lijst nog eens rustig door. Zit er wat interessants bij? Neem dan contact op met één van de
bestuursleden.

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

Het nieuwe clubblad komt uit
in oktober 2021.
Daarom willen wij:
- Dat alle stukken ingeleverd zijn voor 21 oktober 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 2021-01. Het
blad verschijnt tweemaal per jaar. Oplage: 80
exemplaren.
Het volgende nummer 2021-02 verschijnt in oktober
2021. Kopie verslagen moet u voor 21 oktober 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.
Email: arnoudhofman@hotmail.com
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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