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Van de voorzitter
Het seizoen is weer voorbij en onze teams, ook al waren
het er maar vier, hebben hun best weer gedaan. Het eerste team had zelfs een kans op promotie. Helaas heeft
ons jeugdteam zich moeten terugtrekken. Ik hoop dat wij
volgend seizoen weer meer teams mogen verwelkomen.
In onze ‘kantine’ is ook weer het een en ander veranderd. Daar staat nu een wasmachine mét wasdroger.
Niemand weet waarom en voor
wie, maar ze staan er. Dit betekende dat onze voorraadkast verschoven moest worden. Het is niet onwaarschijnlijk dat er nog het een en
ander zal wijzigen. Ach, wij blijven
verrast worden en dat haalt de eentonigheid weg 😉.
© Mamele (www.cleanpng.com)

Wij hebben inmiddels nieuwe statuten. Drie mensen
hebben de statuten in eerste instantie van commentaar
voorzien. Voor de volgende ALV krijgen jullie deze nog
en kan er nog commentaar aangeleverd worden.
Christine heeft het bestuur versterkt in verband met het
vertrek van Wadse. Deze functie is voorlopig nog adinterim, want de ALV moet dit nog goedkeuren.
Ook de clubkampioenschappen 2022 zijn weer geweest.
Op zich geen grote verrassingen, dus Arnoud is weer
clubkampioen. Ergens anders in dit blad vind je een verslag. Gezien mijn druk bestaan zou ik graag zien dat iemand anders de clubkampioenschappen organiseert.
Wie biedt zich aan?
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Wij krijgen er twee nieuwe tafeltennistafels bij. Door de
tafels wat anders te schikken kunnen wij acht tafels kwijt,
zodat er zestien spelers tegelijkertijd kunnen spelen of
trainen. Bij wedstrijden blijft het
aantal op maximaal zes tafels
staan. De overgebleven tafel
gaat naar Steenwijk.
Er wordt door Wadse gekeken
naar nieuwe clubkleding. Op het
© Joboson (www.cleanpng.com)
moment van schrijven zijn wij
hier nog niet helemaal uit. Tijdens de volgende ALV hopen wij de nieuwe shirts te kunnen presenteren.
Komend seizoen zal ons eerste team met nieuwe ballen
gaan spelen (DHS). Dit in verband met het feit dat onze
huidige ballen niet meer geleverd kunnen worden. Daarnaast heeft onderzoek uitgewezen dat de seamless-ballen minder goed zijn. De meesten van jullie hebben wel
eens meegemaakt dat ballen tijdens het spelen (redelijk)
spontaan kapotgaan. Meestal letterlijk in tweeën.
Wij hopen het volgend seizoen ook de strippenkaart in te
kunnen voeren. Hiermee kunnen ook niet-leden toch bij
ons tafeltennissen. Tijdens de volgende ALV
zal het systeem voorgesteld worden.
Het Peter Langen Veteranentoernooi zal
in het najaar van dit jaar georganiseerd
gaan worden. Wij hopen dan ook dat er geen
nieuwe corona-lockdown zal komen. Natuurlijk ook omdat dan de competitie weer eens
volledig uitgespeeld kan worden.
© Baul (www.cleanpng.com)
Rond of in de kerstvakantie hopen wij ook nog een familie-toernooi te organiseren. Leuk om eens te spelen met
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en tegen jouw familieleden en/of vrienden. Puur voor de
gezelligheid en ook een beetje om anderen te enthousiasmeren voor tafeltennis.
Misschien ten overvloede, maar tijdens alle officiële
feestdagen zullen wij onze zalen gesloten houden. In de
zomervakantie zal de zaal
een aantal weken (bouwvak)
gesloten zijn en tijdens de
kerstvakantie zullen wij ook
een aantal dagen gesloten
zijn.
Ik wens iedereen een mooie
vakantie toe en tot ziens in de
zaal.

© Jump (www.cleanpng.com)

Jan J. Zuur
Voorzitter Delta-Impuls
voorzitter@delta-impuls.nl

Maandag 9 mei: een goedgevulde jeugdtraining. Ook
een aantal senioren sparren mee. Foto: Arnoud Hofman
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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 30-10-1994)
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Een hobbelige weg naar het
kampioenschap voor het (oude) team 2
Het is september 2021. Eindelijk kan er weer competitie
getafeltennist worden in een wereld waarin corona zijn
intrede heeft gedaan.
Team 2 bestaat uit Benjamin
Latona, Erwin Heijnen, Reino
Wijnsma en Robert Jansen
(schrijver). We komen goed uit
de startblokken met een 9-1 en
8-2 overwinning op Drachten en
YOS. Vervolgens verliezen we
van één van onze verwachte
concurrenten, FTTC: 4-6. In het
vervolg van de competitie lopen
FTTC en Delta uit op de rest
van de clubs, waarbij Delta nog
een paar punten voor ligt op
FTTC. Op 20 november spelen Kopman Robert. © Arjan Zuidema
beide verenigingen weer tegen elkaar in Franeker. Inmiddels is het verplicht een QR-code of negatieve test te
laten zien en is Benjamin om die reden gestopt met tafeltennis. Erwin en Reino laten negatieve tests zien en spelen de competitie nog uit. De kraker van de competitie in
Franeker winnen we wederom niet, maar met een 6-4
nederlaag (en drie gewonnen partijen van mij) hebben
we alles nog in eigen hand. Met nog twee wedstrijden te
gaan belooft het een superspannend slot van de competitie te worden.
FTTC moet nog één wedstrijd spelen. Delta nog twee in
verband met een uitgestelde wedstrijd, omdat we (door
het stoppen van Benjamin) plotsklaps met drie spelers
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kwamen te staan. FTTC
wint zijn laatste wedstrijd
met 8-2, wij onze één na
laatste wedstrijd met 7-3.
FTTC loopt weer een punt
in en heeft vier punten
voorsprong waarna wij onze laatste, uitgestelde
wedstrijd tegen Dokkum
spelen. We moeten thuis
vijf punten pakken om
kampioen te worden. Inmiddels kunnen we ook
Reino en Benjamin. © Bennie Schoonhoven
na 17.00 uur niet meer
sporten door de overheidsregels rondom corona. We
spelen daarom op zaterdagmiddag 4 december onze
beslissende wedstrijd in een kille, bijna lege zaal… het is
niet anders. In deze wedstijd beginnen we goed. Reino
wint van Dirk Nicolai, Robert van Iwan de Jager, al was
daar een 12-10 in de vijfde game voor nodig: het ging
moeizaam! Erwin komt te kort tegen Tabe Bleeker: 2-1
tussenstand, nog drie punten die gepakt moeten worden.
Het dubbel gaat redelijk kansloos
verloren. Vervolgens vergaloppeert Robert zich aan Dirk. Hij verliest zijn derde partij in de gehele
competitie tegen een uitstekend
spelende en tot op het bot gemotiveerde Dirk, die met zijn lange
noppen lastig te bestrijden blijkt.
Reino komt daarna net tekort tegen Tabe: 8-11 in de vijfde. Tussenstand: 2-4 voor Dokkum.
De spanning loopt op en Jan Bosgra van FTTC komt even in de
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zaal kijken om te zien wie er nu kampioen wordt in deze
1e-klasse D van Friesland. Een cruciale partij volgt, we
kunnen ons eigenlijk geen puntverlies meer permitteren.
Erwin wint in een goede partij tegen Iwan en Robert
maakt zijn uitglijder tegen Tabe in Dokkum goed door
hem nu wel opzij te zetten in een thriller van een wedstrijd: 11-9 in de vijfde. Het is 4-4, nog één punt nodig.
Erwin kwijt zich van zijn taak en laat zien dat hij deze
dag in vorm is, hij wint overtuigend van Dirk: 5-4 en het
kampioenschap is binnen, heerlijk! De laatste wedstrijd
wordt door Reino in vijf games verloren van Iwan, maar
het mag de pret niet drukken. Al met al een goed slot
van de competitie met een behaald kampioenschap in
de 1e-klasse. Op naar de noordelijke 2e-divisie zou je
zeggen…
Maar helaas… Benjamin, Erwin en Reino willen zich niet
laten vaccineren en testen en dus zijn ze gestopt met tafeltennis. Op de club is er voor mij geen team samen te
stellen en dus ben ik inmiddels ook gestopt. Zeer spijtig
neem ik voor nu een half jaar afstand van deze mooie
sport. Jullie kennen me als degene die alleen maar partijen wil spelen, niet trainen. Ik wil ook alleen maar spelen omdat ik de competitie zo leuk vind. Zonder competitie zie je mij niet in de zaal wat partijtjes “om niets” spelen. Ik zal me af en toe laten zien op de club en wat wedstrijden bezoeken. De meeste
wedstrijden die ik
zal bezoeken zullen die van mijn
vader zijn. Ook
hij is kampioen in
de 1e-klasse geworden, maar
dan in GroningVader en zoon Jansen op het Dollardtoernooi in Finsterwolde (2017). © TTV Oldambt
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en. We zouden tegen elkaar spelen, maar helaas kan
dat niet doorgaan en is het de vraag wanneer dat nog
wel kan. Hij is 75 jaar.
Robert
Toevoeging: Robert leverde dit stuk op 2 februari van dit jaar
bij de redactie in. Omdat dit blad wat later verschijnt, zijn er intussen wat dingen anders.
Robert ging tóch competitie spelen en wel helemaal in Finsterwolde, bij TTV Oldambt (ook wel bekend van het Dollardtoernooi). Niet tegen, maar mét vader Fre en ook nog eens in
e
de noordelijke 2 -divisie. Een mooi en bijzonder familieavontuur! Robert pikt overigens, met een percentage van 33%, zijn
puntjes mee; niet gek voor een eerste seizoen.
Op corona-vlak is het momenteel wat rustiger en dus zagen
Erwin, Benjamin en Reino weer kans hun batje op te pakken.
Zij zijn alweer een hele tijd vaste klant op de maandag én donderdagtrainingen. Wellicht stappen zij na de zomer (onder
voorbehoud van allerlei nieuwe coronavarianten en/of maatregelen) ook weer in op competitiegebied.

Boven: Roberts teamstatistieken. Bron: TTapp
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Twee actiefoto’s van maandagavond 7 maart. De vrije
speelavonden zijn nog steeds ouderwets in trek voor een
oefening, enkeltje (boven) of - gelukkig mag het weer na
corona - dubbeltje (onder). Foto’s: Arnoud Hofman
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Combinatie YOS/Delta Impuls-jeugd
presteert op Combi-toernooi!
De verenigingen
TTV YOS (IJsbrechtum) en Delta Impuls
sloegen zaterdagmiddag 26 maart de
handen ineen. Alle
‘niet competitie-spelende jeugdleden’
van beide clubs
maakten in Heeren- Arnoud opent met een uitleg. © Inge Hordijk
veen kennis met het spelen van wedstrijden (en elkaar)
op het allereerste Combi-toernooi. Na een korte uitleg
van de belangrijkste regels draaiden de dertien spelers
ruim een half uur warm in korte potjes tot en met de zes
punten. Daarna werd er, verdeeld over twee poules, om
het ‘echie’ verder gespeeld.
In poule A deden vijf spelers een gooi naar plek één. Het
zo’n twintig koppen-tellende publiek kreeg, naast koffie
en mooie rally’s, uiteindelijk drie
winnaars gepresenteerd. Kwint
(Delta Impuls Heerenveen) bleef
ongeslagen, al had hij zijn handen vol aan de (door een coronageval) last-minute ingevlogen
nummer twee Djovanny (TTV
Drachten). Bodi (Delta Impuls
Steenwijk) maakte het podium
compleet.

Ook tellen hoort erbij! © Elena
Atsma

De strijd in de grotere poule B
werd uitgevochten op twee tafels.
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Daar waren, als speler én scheidsrechter, continu acht aan
elkaar gewaagde
kinderen in de weer.
Toen om 16.00 uur
de laatste wedstrijden waren afgerond
kon de organisatie
Kwint neemt het goud in ontvangst. © Inge Hordijk
beginnen aan een
grote rekensom, waar de volgende oplossing uit kwam
rollen: Bas (goud, YOS), Levi (zilver, Delta Impuls Heerenveen) en Eline (brons, YOS).
Naast de zes prijswinnaars werden de zeven overgebleven gedeelde nummers vier niet vergeten. Ook zij ontvingen een aandenken aan het geslaagde Combi-toernooi, wat (als het aan beide verenigingen ligt) volgend
jaar een passend vervolg krijgt!
Arnoud

Groepsfoto, met v.l.n.r.: Bas, David, Wessel (voor), Levi (achter), Lara (voor), Milan
(achter), Eline (voor), Djovanny (achter), Kwint, Lucas, Bodi, Arnoud en Daylan. © Inge
Hordijk
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Ping-pongen in Alkmaar
Vorig jaar bleven mijn teamgenoten Peter Verweij, Thomas Kuijer en ik, na een seizoen vol blessureleed, ternauwernood in de landelijke 2e-divisie. Niet veel later
stuurde de bond een bericht: omdat een aantal clubs het
niet zagen zitten om van het tien, naar het zeven wedstrijden-systeem over te stappen, kwam verrassend genoeg Buitenpost in beeld. Wij konden ons gaan voorbereiden op de 1e-divisie! Voor ex-Eredivisie-kopman Peter geen onbekend terrein, hij sloeg al snel de
eerste punten binnen. Toen Thomas
en ik ook begonnen te sprokkelen
begon het verhaal, met een onverwachte tweede plek, bijna op een sprookje
te lijken. Zo stond ik zaterdagmiddag 2 april
aan tafel in Alkmaar voor dé landelijke topper
Logo. © Ping
van speelronde zes…
Pong Alkmaar

In de bekendste van de vijf Nederlandse ‘kaassteden’
(Alkmaar, Edam, Gouda, Hoorn en Woerden) huist tafeltennisvereniging Ping Pong Alkmaar. De ambitieuze vereniging is in 2018 opgericht door Mark Smith en telt inmiddels zo’n vijftig leden. Engelsman Mark, één van de
vijfentwintig beste spelers van Nederland, is vandaag de tegenstander. Zijn team bestaat verder uit de luidruchtige Amsterdammer John Scott (nog erger
dan Johan Ooms) en penhouder-speler Kento Nomura; een
gemêleerd gezelschap dat zo
snel mogelijk wil promoveren
naar de Eredivisie.
Kaasdragers. © www.walkalkmaar.nl
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Om dat voor elkaar te krijgen vliegen zij, voor de laatste
wedstrijden van het seizoen, ‘joker’ en topspeler Joseph
Langham-Ferreira in. Meevallertje: hij zit 2 april nog in
Engeland.
Zoals gewoonlijk lopen we
ruim een uur voor de wedstrijd de zaal binnen. Genoeg
tijd om aan de voor ons onbekende, maar in Engeland veel
gebruikte bal (Sanwei ABS
HD) én het snelle houten
vloertje (à la FTTC Franeker)
te wennen. Zo’n dertig minuten later vraagt de door de
Ina Wiekart-Jager. © NTTB
bond toegewezen scheidsrechter beide teams tegelijk om de opstelling. Met wat
geluk rolt er voor Buitenpost een op papier gunstig
speelschema uit. Om 16.00 uur starten we met een indrukwekkende minuut stilte. De hele hal staat stil bij het
overlijden van Ina Wiekart-Jager, een graag geziene
scheidsrechter in Nederland en daarbuiten. Na een
laatste applaus gaat de knop om; er moeten punten gesprokkeld worden.
Vanaf de zijlijn bekijk ik de
eerste wedstrijden. Peter
verliest van Mark en dat is
geen grote verrassing. De
Engelse allrounder won
namelijk ook de vijf eerdere
ontmoetingen tussen beide
spelers. Met een 1-3 zege
op Kento trekt Thomas het
verlies van de kopman recht
en dus stap ik bij een 1-1

De Alkmaarders. Links: Kento Nomura en
Mark Smith. Rechts: John Scott en Joseph Langham Ferreira. © Ping Pong
Alkmaar
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tussenstand het centercourt binnen voor mijn wedstrijd tegen
John. Ik krijg geen vat op zijn
sterkste wapen (service) en als ik
al in de rally kom is hij mij te slim
Stand game drie. © www.bol.com af. In drie games maak ik in totaal
elf punten en even voelt het alsof ik niet kan tafeltennissen. Gelukkig heb ik de verplichte pauze om bij te trekken… op naar een bakje koffie en een scherper tweede
bedrijf.
De aftrap is aan Thomas en Mark. Met zijn welbekende
en lepe spinballetjes snoept Thomas een game mee,
maar verder laat zijn opponent het niet komen. Peter
zorgt daarna voor Friese aansluiting en Noord Hollandse
-teleurstelling. John is daar, in woord en gebaar, op zijn
zachtst gezegd niet blij mee. Het is nu aan mij om voor
de gelijkmaker te zorgen. Kento, die mij eerder in het
seizoen versloeg, moet nu wél het slachtoffer worden. Ik
sta echter al snel op een 2-0 achterstand. De taaie Japanner beschikt door zijn rubbers, bat en het draaien
daarvan over zoveel opties dat ik er zenuwachtig van
word. Als ook de derde game bij mij lijkt weg te lopen nemen mijn teamgenoten een time-out. De allerlaatste poging (nog net geen wanhoopspoging) om, op zowel tactisch als (vooral) mentaal vlak, orde op zaken te stellen
komt nét op tijd. De drie
games moeten uit mijn
tenen komen (ik voel
het nog steeds), maar
ik noteer alsnog het
derde punt van de dag!
Mijn ontsnapping zorgt
voor een allesbeslissende zevende wed-

Kento (links) en Arnoud (rechts) tijdens hun eerdere ontmoeting in Buitenpost. © Kento Nomura
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strijd. Het dubbelspel kan
voor dé tafeltennisstunt van
de week gaan zorgen. Met
drie punten ‘in the pocket’
verwennen de onbevangen
Peter en Thomas het aanwezige thuispubliek. Gejuich
klinkt als de lokale helden
Mark en John de vijfde
game winnend afsluiten (11Teambuilding na afloop. © Jelle Bouwer
8). Even overheerst er in het
Friese kamp de teleurstelling, maar al snel zijn we toch
vooral erg trots op de kleine nederlaag. De drie punten
zijn van harte welkom, want ondanks het tot nog toe boven verwachting verlopen seizoen blijft handhaving de
doelstelling. Na een aantal drankjes en de vele sterke
verhalen van de ietwat theatrale John Scott stappen we
in de auto: dit hebben we maar weer mooi meegemaakt!
Arnoud

Rechts: het
team waar
ik, na acht
seizoenen,
afscheid
van neem.
V.l.n.r.:
Arnoud Hofman, Peter
Verweij en
Thomas
Kuijer. Foto:
Thomas
Baart
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‘Tafeltennis is een heel intensieve sport’
Rens Dijkstra nam begin maart contact op met Arnoud.
Hij sprak met hem over het trainerschap, de sport én
Delta Impuls. Op 23 maart verscheen het volgende artikel in het huis-aan-huisblad RondOm Vandaag; een
mooi stukje reclame.
De meeste mensen komen in aanraking met ‘pingpong’
op de camping of een schoolplein. Dat is niet anders
voor Arnoud Hofman, sinds 2013 gediplomeerd tafeltennistrainer bij Delta-Impuls Heerenveen.
De sport kreeg in de jaren ‘80 bekendheid door tafeltennisfenomeen Bettine Vriesekoop. Met haar Europese en
talloze Nederlandse titels bracht ze de sport onder de
aandacht. De laatste jaren zit tafeltennis echter in een
neerwaartse spiraal.
“Het niveau in Nederland stelt weinig
meer voor. De top
van Nederland speelt
wel in het buitenland,
maar niet op het
hoogste niveau”,
Tafeltennissers slaan een bal bij Delta-Impuls Heerweet Hofman.
enveen. © Arnoud Hofman

Dat heeft volgens de trainer met meerdere factoren te
maken. “De sport is niet heel bekend, dus je hebt geen
nieuwe aanwas. Het heeft wellicht ook met de manier
van trainen te maken. In bijvoorbeeld China wordt tafeltennis bij veel jongeren er met de paplepel ingegoten.
Tafeltennis is hier nog een B-sport, misschien zelfs C.”
Maar, zegt Hofman, “als het plezier er maar is in de
sport. Dat is het belangrijkste.”

Pagina 18 / 51

Delta Impuls

Jaargang 2022-1

Delta-Impuls
Het zijn vooral senioren die een balletje slaan bij de vereniging. Hofman merkt dat het lastig is om jeugdleden te
werven. “Daarom organiseren wij clinics voor basisscholen. Dat doen we om de vereniging en sport onder de
aandacht te brengen. Dat is niet altijd even makkelijk,
want de meeste kinderen zitten al op een sport.”
De invloed van corona was flink te merken bij de tafeltennisvereniging. “We zijn lang dicht geweest. Dat heeft
ons helaas veel leden gekost.” Desondanks bleef DeltaImpuls in contact met de leden. “We hebben voor de
jeugd een buitensportdag georganiseerd. We gingen niet
tafeltennissen, maar deden dingen die met de sport te
maken hebben. Denk aan voetenwerk en frisbeeën.”
Trainer
Wat probeert Hofman de tafeltennissers mee te geven?
“In het begin moet het leuk zijn met elkaar. Het niveau
van de speler is eerst nog niet heel interessant. Wel is
het uiteraard handig als iemand wat balgevoel heeft.”
Hofman vindt het belangrijk dat spelers de bal structureel
goed terug kunnen spelen en goed bewegen. De techniek komt later wel aan bod. “Ik ben een trainer die de
basis er goed in wil hebben. Dan heb je het vooral over
hoe je de bal verplaatst naar verschillende plekken en
hoe je moet bewegen.” Tafeltennis is een zeer beweeglijke sport. “Mensen die het op de camping hebben gespeeld, hebben meestal een minder goed beeld van de
sport. Je beweegt kort en intensief. Het is een soort interval. Je voelt het wel in je benen na een sessie”, lacht
hij.
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Tot slot benadrukt Hofman dat iedereen welkom is om
deze leuke sport te gaan beoefenen. De eerste vier lessen zijn gratis bij Delta-Impuls te Heerenveen.
Voor de liefhebbers die het originele artikel willen bekijken: het bericht is terug te vinden op onze clubsite.
Check daarvoor de onderstaande link:
http://www.delta-impuls.nl/diversen/nieuws/561-rondomvandaag-23-03-2022

Delta Impuls is nu al bijna twee jaar terug in Heerenveen. In die tijd is de club (tussen alle lockdowns door)
zoveel mogelijk actief gebleven, óók op het gebied van
werving. De vereniging begon, met een ‘Open inloopmiddag’ op 11 augustus 2020, aan haar nieuwe Heerenvener-periode. Die middag konden jong én oud spelen
tegen onder meer de tafeltennisrobot! Foto: Inge Hordijk
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Even voorstellen senioren...

Mijn naam is: Marga Hoven.
Geboortedatum en/of leeftijd: 54 jaar.
Woonplaats: Steenwijk.
Verliefd/verloofd/getrouwd: Samenwonend.
Beroep: Ambtenaar. Senior
jurist Vergunningen bij de
gemeente Steenwijkerland.
Waarom heb je voor dit
beroep gekozen: Het sluit
goed aan bij mijn studie en
ik vind het leuk om andere
mensen te helpen bij hun
vragen en plannen. Daar
kan ik ook mijn creativiteit in
kwijt. Net als bij tafeltennis
is het ook in mijn werk leuk
en nuttig om af en toe de
randjes op te zoeken.

© Dik Delfsma

Hobby’s: Lezen, haken, bakken, musea bezoeken en
steden verkennen.
Lievelingseten: Pasta, toetjes en chocolade.
Lievelingsdier: Poes.
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Favoriete vakantieland: Griekenland.
Competitie? Zo ja, in welk team?: Ik speel geen
competitie.
Waarom heb je voor tafeltennis gekozen: Ik heb het in
mijn jeugd een aantal jaren gespeeld en toen de kans
zich voordeed om in Steenwijk te tafeltennissen, heb ik
het met veel plezier weer opgepakt.
Met welke bekende Nederlander zou je nog wel eens
een beschuitje willen eten: Arjen Lubach. Ik ben benieuwd of hij ‘s ochtends vroeg net zo ad rem en humoristisch is als ‘s avonds laat.
Wat heb je het liefst:
- backhand of forehand: Backhand. De forehand gebruik ik alleen wanneer ik een bal met de backhand echt
niet kan raken.
- aanvallen/verdedigen: Verdedigen. Met mijn antispinbatje kun je de aanvallende spelers heel hard laten werken en zelf de ballen rustig terugslaan.
- uit of thuiswedstrijd: Ik speel geen wedstrijden, dus
uit of thuis maakt mij niet uit.
- bier voor/na de wedstrijd: Geen van beide. Ik drink
geen bier.
- winnen of verliezen: Winnen is leuk, maar van verliezen leer je meestal meer.
Wil je nog wat kwijt aan alle trouwe lezers?: Blijf vooral veel plezier houden in jullie sport!
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Team 3 in de 4e-klasse, poule D
Met zes enthousiaste tafeltennissers in één team begonnen we aan de voorjaarscompetitie van 2022, in de vierde klasse poule D. Deze poule bestond uit slechts vijf
verenigingen, namelijk:
Vereniging:
Griffioen
Effect ‘78
Bergum
ODI
Delta Impuls

Plaats:
Wolvega
IJlst
Bergum
Oudega W.
Heerenveen

Teamrating:
893
816
697
499
616

Het Delta-bestuur kon niet anders dan zes spelers in dit
team plaatsen. Een team meer formeren was niet mogelijk, mede door alle corona-perikelen. Dit komt neer op
vier wedstrijden de man, wat erg weinig is natuurlijk en
allesbehalve competitieritme-bevorderlijk.
Onze spelers, even voorstellen:
Erelid Peter Langen. In het hele noorden wijd en zijd bekend trainer, jeugdbegeleider, competitieleider én manusje van alles. Op tafeltennisgebied aanvoerder van
team drie.
De altijd goedlachse Tryntsje van
Ommen. Tryntsje geeft tegenwoordig
ook acte de présence op OTC-toernooien, waar ze een graag geziene
gast is en veel lol beleeft met de andere veteranen.
Logo. © Old Timers Club
Nederland
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Oude rot, nestor van het team en slechts zesenzeventig
lentes jong: Sjoerd Spoelstra. Effectballen-specialist bij
uitstek. Ook houdt hij de fleur er altijd in met zijn welbekende humor.
Nieuwkomer Wim van der Zwan. Nu al veel plezier in
het spelletje, maar nog in een leerproces. Doch oefening
baart kunst en ik zie al veel progressie in zijn spel.
Onze joviale penningmeester
Patrick Hankel. Heeft bijna
zijn hele gezin achter de tafeltennistafel staan, met een zoon
die op zeer hoog tafeltennisniveau actief is.
De vanaf 1980 actieve competitiespeler Anne Dekker. Voorheen Boschlust Beetsterzwaag
en Utingeradeel Akkrum-speler, en nu alweer 17 jaar Delta
Impuls-player. Anne is liefhebber pur sang en houdt van
spannende wedstrijden.

Een actieve Anne Dekker. © Bennie
Schoonhoven

Dat meedoen belangrijker was dan winnen stond op
voorhand vast voor dit team. De gemiddelde ratings lagen ver uit elkaar in deze vierde klasse poule D, maar…
met de olympische gedachtegang is niks mis, hoor!
‘Agge maar leut hêt’, zeggen ze in Limburg. Daar gaat
het om, evenals de beweging; goed voor lijf, leden en de
gezondheid in deze rare coronatijden.
Delta Impuls is geëindigd op plaats vier. Zie de eindstand (tabel op volgende pagina):
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Delta Impuls 3
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Wedstrijden:
8
8
8
8
8

Punten:
68
58
33
29
12

Persoonlijke resultaten:
Speler:
Peter Langen
Sjoerd Spoelstra
Anne Dekker
Tryntsje van
Ommen
Wim van der
Zwan
Patrick Hankel

Wedstrijden:
9/15
6/12
5/12
4/15

Percentage:
60%
50%
42%
27%

1/6

17%

1/12

8%

Het was een
vreemd coronaseizoen wat
veel te kort
duurde en waar
de krachtsverschillen in de
poule groot
waren.
Tryntsje gaat voor de winst. © Bennie Schoonhoven
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Uit de oude doos 2.0

Roelf Stoffers is
jongstleden maart
overleden op 74-jarige
leeftijd. Hij was de
voorzitter.
Anne
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Waar is de
tafeltennis
bal?

Foto gemaakt door: Magan Tahir

Op 11 november van het vorige jaar (time flies) kwam de
in Nederland welbekende para-speler Magan Tahir op visite. De oud-speler van TTV DOV, Ready én Buitenpost
was benieuwd naar de nieuwe zaal van onze vereniging
en samen met Feddy probeerde hij wat ballen uit. Na afloop bleek Magan zijn dure wedstrijdbal te missen… help
jij zoeken? Achterin dit blad kun je het antwoord vinden!
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Even voorstellen:

© Eigen foto

Mijn naam is: David Bisschop.
Leeftijd: 12 jaar oud.
Woonplaats: Vledder.
School/opleiding: ‘t Ravelijn.
Groep: 8.

Pagina 28 / 51

Delta Impuls

Jaargang 2022-1

Hobby’s: Lego, voetbal, kamperen en gamen.
Lievelingseten: Pannenkoeken.
Lievelingsdier: Vissen.
Favoriete vakantieland: Nederland.
Waarom heb je voor tafeltennis gekozen: Past goed
bij mij. Rustig en gezellig.
Wat wil je later worden: Automonteur.
Wat wil je nog kwijt: Ik vind het erg leuk bij tafeltennisles!

TTV Delta Impuls op YouTube:

http://www.youtube.com/TTVDeltaImpuls
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Rechts: mocht je niet genoeg kunnen krijgen van tafeltennisfilmpjes… ook Arnoud heeft een Youtube-kanaal! Check bijvoorbeeld zijn
wedstrijd tegen de meervoudig Fries kampioen Frans
van den Berg. Link: www.
youtube.com/AHTTOfficial!

Het oefenen van de service komt in de jeugdtrainingen
vaak voorbij. Daarvoor gebruiken we vaak onze plasticvoetbalpoppetjes: leuk om omver te slaan… maar ook
best lastig! Zihan en Lara waren de trainers te slim af
door een paraplu achter de poppetjes te leggen. Via de
paraplu ging het veel makkelijker! Foto: Arnoud Hofman
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Wie is…?
Een nieuw clubblad betekent natuurlijk ook weer een
nieuwe Wie is-rubriek! Het blijft leuk om te zien welke leden er aan welke beschrijving worden gekoppeld (vind ik
tenminste, haha!). Dit keer aan Wieger de Wit de eer om
tien vragen te beantwoorden. Benieuwd of jij tussen de
antwoorden van onze tweede-klasser (overigens geëindigd op een keurige 40%) bent terug te vinden? Wacht
dan niet langer en lees snel verder!
Wie is...?
De gekke speler:
Sjoerd Spoelstra. Slaat onmogelijke ballen waar ik mij
nog vaak in verslik ook. Maar altijd geweldig leuk om tegen te spelen en daar gaat het om.
De slimme speler:
Jan Zuur. Analyseert elke tegenstander en past zijn spel
daarop aan. Ik kan het zelf niet, dus ik vind dat best
knap.
De fanatieke speler:
Christine Peterson. Bloedfanatiek en zet zich altijd maximaal in, dat bewonder ik.
De meest betrokken speler:
Feddy Minkes. Leuk als hij komt kijken bij andere teams
en de tips zijn altijd welkom.
De vrolijke speler:
Ibrahim Qoraishi. We spelen altijd leuke potjes en bij ons
beiden staat plezier voorop. Stiekem ook de winst natuurlijk, haha.
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De speler met het grootste teamgevoel:
Anne Dekker. Kent alle spelers en weet alle uitslagen
van voorgaande wedstrijden uit zijn hoofd. Bewonderenswaardig. En altijd vrolijk in het team.
De speler met een goede forehand-schuif:
Sjoerd Spoelstra. Al kun je erover twisten of het echt een
forehand schuif is, haha. Ze komen vaak vanonder de
tafel vandaan, dus ik zie het ook nooit helemaal goed.
De speler met een mooie flip:
Ibrahim Qoraishi. Slaat mij geregeld met deze korte bal
om de oren. Gelukkig is voetenwerk één van mijn
kwaliteiten…
De speler met tactisch inzicht:
Jan Zwier. Jan weet bij elke wedstrijd van tevoren al of
hij kans maakt of niet. Meestal heeft hij gelijk. Dat vind ik
best knap. En af en toe verrast hij ook. Prachtig.
De speler met wie je graag weer eens een bal slaat:
Johan Ooms. Wordt hoog tijd dat ik hem weer eens versla!
Zo, dat las lekker weg! Thanks voor de tien beschrijvingen, Wieger! Kwam jij nu niet in het verhaal voor? Niet
getreurd… dat kan het volgende blad zomaar anders
zijn!
Misschien lijkt het je inmiddels zelf ook wel leuk om de
rubriek in te vullen. Dat valt prima te regelen! Het enige
wat je hoeft te doen is een mailtje sturen naar: christine
peterson@live.nl. Tot horens…
Christine
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Jeugdspelers Arko Stevens en Lara Su
Yildirim goed voor (een jaar lang) goud!
De jongere clubleden van de vereniging kwamen op zaterdag 14 mei samen voor hét toernooi van het jaar: de
kampioenschappen
van Delta Impuls. De
onderlinge slag werd,
geheel volgens clubtraditie, op twee niShuo Han Men (boven) maakt indruk. © Inge Hordijk veaus uitgevochten:
een A-en B-categorie. Wie er naast Mark Poos, Wolfert
Glimmerveen, Arnoud Hofman en Mark Hankel (zomaar
wat bekende tafeltennisnamen) een plek op de wisselbeker van de vereniging zou verdienen bleek vele minuten,
stappen en balwisselingen (tegen onder meer ‘special
guest’ en Nederlands Kampioene Shuo Han Men) later.
Het finaleduel van de A-poule werd een herhaling van
vorig jaar. Teamgenoten Joël Hordijk en Arko Stevens
strooiden op de hoofdtafel met mooie ballen (en zweetdruppels). Uiteindelijk was het Arko
die er het meeste
op tafel speelde.
Hij hield het goud
in Heerenveen,
Joël nam zilver
mee naar Steenwijk.
Het strijdtoneel. © Christine Peterson
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In vergelijking met
2021 vormden de
spelers in de Bpoule een compleet
nieuw podium. Lara
Su Yildirim volgde
daar titelhouder
Kwint van Dijk op.
Met horten, stoten
en (de meeste) punArko krijgt de felicitaties van Arnoud. © Inge Hordijk
ten hield zij trainingspartner en achtervolger Levi de Boer (zilver) op afstand.
Na een officiële prijsuitreiking trok de tevreden jeugdleider Peter Langen de zaaldeur achter zich dicht; volgend
jaar gaan spelers, ouders, trainers en begeleiders
wederom voor een gouden middag!
Arnoud

Rechts: B-poule winnares Lara kreeg loon naar
werken: een beker! Trotse moeder Nurten verzorgde met deze foto het
bewijs voor in de familieapp.

Lara ‘Happy Mind, Happy Life’ Su Yildirim. © Eigen foto
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Records
In het vorige blad lazen jullie hoe onze jeugdspelers deze (inmiddels speciale) rubriek met gloednieuwe records vulden. De afgelopen maanden is er hard gewerkt
om ook dit keer unieke aantallen te delen. Voordat we
beginnen volgt eerst een broodnodige uitleg.
Een bal, tafel én ‘markeringshoedjes’ (die met die kleurtjes); meer materiaal was er niet nodig! Met één hoedje
op tafel (de ‘startknop’) en een stapeltje hoedjes op afstand trof ik team Barcelona (Lara en Zihan). Al serverend probeerden zij om en om de ‘startknop’ te raken,
naar het stapeltje hoedjes te sprinten en er eentje mee
te nemen. Binnen vijf minuten moesten alle hoedjes verzameld zijn… een flinke klus!
De eerste ronde moesten Zihan en Lara nog wat wennen aan het spelsysteem. Daar hadden ze even voor nodig, maar de machine begon na tweeëneenhalve minuut
dan toch te draaien. Met nog dertig seconden op de klok
(de trainer telde al af) scoorden zij nét op tijd het laatste
hoedje (nummer vijf).
Om het opgewarmde team een extra uitdaging te bezorgen werd het aantal verzamelitems naar twaalf gebracht (vijf hoedjes, drie batjes, twee ballen en twee
drinkbekers): voor team Barcelona wederom een strijd
tegen de klok. Geloof het of niet, maar met hetzelfde
aantal seconden op het horloge (dertig) kregen Lara en
Zihan het voor elkaar. Alle twaalf items binnenboord en
ook nog eens ruim op tijd!
Op naar meer de komende periode, jullie lezen het!
Arnoud
Pagina 35 / 51

Delta Impuls

Jaargang 2022-1

Voorjaarsseizoen 2022
Het voorjaarsseizoen is inmiddels alweer ten einde. In dit
stukje zal ik vertellen wat mij met name is bijgebleven.
Natuurlijk is een belangrijk onderdeel hierin de competitie. Daarnaast heb ik nog twee toernooien gespeeld, namelijk: de NSM dames D en het Rijnsoever Rating
Toernooi.
Competitie
Dit jaar kwam ik samen met Jan Zuur, Wieger, Jan Zwier
en Jochum uit in de tweede klasse met een grote diversiteit aan teams en spelers. Het ging steeds wat af en aan
in de competitie. Over het algemeen hebben wij een redelijke competitie gespeeld
waarmee we vijfde zijn geworden. Ik eindigde op 46% gevolgd
door Jan Zuur en Wieger, met
respectievelijk 42% & 40%. Jan
Zwier speelde 6% en Jochum
(die na 1,5e set moest afhaken
wegens een blessure) haalde
helaas geen winstpartij binnen.
Het was weer een leuk en interessant seizoen. Nu al benieuwd
wat komend seizoen zal brengChristine met de trouwe clubmaen!
scotte Bailey. © Eigen foto.

NSM dames D
Halverwege februari waren daar de seniorenmeerkampen voor de dames D. Aangezien de damessport nog altijd relatief klein is speelden wij in één keer de finale. Het
was een erg gezellige dag met leuke en spannende
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wedstrijden. Ik moest uiteindelijk
genoegen nemen met twee winstpartijen. Toch weer een goed toernooi om ervaring op te doen tegen
verschillende spelers die je anders
niet of niet snel treft.
Rijnsoever Rating Toernooi
En tot slot speelde ik tussendoor
nog even een toernooi in Katwijk
met Nuas Yonnus Abdulhasan
Tien jaar terug: Christine in
(TTV Drachten/Buitenpost). Het
2012. © Arnoud Hofman
was een gezellige dag met ook
hierbij allemaal nieuwe spelers. Qua rating en niveau
waren er echter wel behoorlijke gaten.
Dat maakt het spelen toch soms
onnodig ingewikkeld. Ik ben hierbij
tot de troost halve finale gekomen
waar ik nipt verloor, dat kan helaas
gebeuren. Niks aan te doen, een
volgende keer ooit wellicht beter!
Logo. © TTV Rijnsoever

Christine
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OBS Route 0513 en CBS Spring vinden
weg naar swingende tafeltennisclinics!
Het was voor de leerlingen van
de plaatselijke OBS en CBS dan
eindelijk tijd: in de eigen gymhal
(van zowel de scholen als de
club) kregen zes groepen een
vervolgles tafeltennis. De eerste
clinic kregen zij alweer lang geleden; door de corona-lockdown
hadden zo’n 150 kinderen nog
een tweede te goed. Die kon, na
veel overleg en organisatie, op
dinsdag 17 mei worden ingepland!

Mikken maar! © OBS Route 0513

Een les was goed voor vijfenveertig minuten tafeltennisplezier. Verdeeld over vijf ‘stations’ werd er kennis gemaakt met de sport en de trainers. Zo waren er met plastic voetballertjes, een minivoetbaldoel en boter-kaas-eneieren-tafeltennis-stijl, twee
miktafels. Ook kon er echt
getafeltennist worden tegen
onder meer eerste team-speler
Sander Derkx. De tafeltennisrobot maakte het feest compleet (en de meeste indruk).
Sanders tafel. © OBS Route 0513

Na afloop kreeg iedereen - naast een flyer - een eigen
tafeltennisballetje. Hopelijk komen veel kinderen de thuis
óf op school versierde bal op de vereniging uitproberen.
Arnoud
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Boven: Wim van der Zwan regelde niet alleen de foto,
maar ook een patatje voor de jeugd! Onder: tafeltennis
leeft, de extra tafels zijn welkom! Foto: Arnoud Hofman
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Het duurt even, maar dan heb je ook drie
clubkampioenen (en licht)
Vrijdagavond 20 mei was er, na een door corona toernooiloos 2021, eindelijk ruimte voor de clubkampioenschappen. Waar vorig jaar alle maatregelen roet in het
eten gooiden, leek ditmaal een stroomstoring de spelbreker te worden. Veel
minuten en belletjes later was het de
conciërge die in de stoppenkast van
het schoolgebouw voor verlichting
zorgde. Zo kon er toch nog op
tijd aan de voorrondes worden
begonnen. Die voorrondes be© Tecoso (www.cleanpng.com)
paalden wie er in de A, B en Cpoule zou strijden om de titels. Dat Erwin Heijnen en
Reino Wijnsma hun plekje in de A-categorie aan Edwin
Hazelaar moesten laten was verwonderlijk, maar verder
bleven grote verrassingen uit.
In de C-poule won het aanstormend talent het van de ervaren rotten. Drie spelers eindigden in punten gelijk,
maar het was Arko Stevens (hij werd een week geleden
al clubkampioen bij
de jeugd) die het
‘driehoekje’ als koploper afsloot. Hij bleef
Anne Dekker en Pim
Advocaat (zilver)
voor.
De B-poule kreeg in
Erwin Heijnen een
verwachte winnaar. Minder vanzelfsprekend was de
knappe tweede plek van Christine Peterson. Zij liet een

Volle bak! © Christine Peterson
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weliswaar niet geheel fitte (en onlangs weer op noppen
overgestapte) Reino Wijnsma tóch knap achter zich.
Een zware avond (en
met 01.30 uur inmiddels al ruim zaterdagochtend) werd afgesloten met het
dessert van de Apoule: de finalewedstrijd tussen de ongeslagen Arnoud Hofman en Mark Hankel. De top twee aan het werk. © Wadse Temme
Beide heren deden met al tien gespeelde enkelpartijen
een beroep op hun allerlaatste krachten. Uiteindelijk
bleek Arnoud frisser: 3-1.
Arnoud

Links: Arnoud ontvangt de wisselbeker
uit handen van erelid
Peter Langen.

Voor de negende maal op rij. © Christine Peterson

Pagina 41 / 51

Delta Impuls

Jaargang 2022-1

Jeugd
Zelf ben ik op mijn elfde begonnen met tafeltennis. In die
tijd was er continu veel jeugd, voor mij was dat dus allemaal heel normaal. Elke training begon met een warming-up: rondjes rennen door de zaal met allemaal verschillende aanwijzingen van de trainers. Daarna nog wat
rekken en strekken, zolang mogelijk tegen de muur zitten met je benen in een hoek van negentig graden en
vervolgens aan tafel bezig met verschillende oefeningen
tegen iedereen. Beginnen met de basis natuurlijk en
steeds uitbreiden met spelletjes tussendoor. Voor mij
was dit zeker een leuke manier om kennis te maken met
de sport; anders was ik waarschijnlijk tussendoor al gestopt.
Na verloop van tijd werd het ‘aandeel jeugd’ voor mijn
gevoel steeds kleiner. Jeugd was er wel, maar ging er
ook weer wat sneller vandoor. Vaak slechts één Deltateam in de hele jeugdcompetitie. Ik heb daar overigens
altijd wel plezier in gehad met redelijk vaste teamgenoten. In het begin met de meiden en later gemengd. Hier
en daar wijzigde wat door diverse omstandigheden zoals
opzeggingen, aanwinsten en blessures. Dat de jeugd in
de sport uitdunde was met een nieuw en opvallend ritme
goed te merken. In het begin kwamen we Friesland niet
uit… Dokkum was een heel eind. Na een paar seizoenen
stelde dit niks meer voor en kwamen we in plaatsen als
Dedemsvaart, Siddeburen en Klazienaveen.
In het voorjaar van 2016 besloot ik een punt te zetten
achter mijn jeugd-carrière. Ik zat met examens en ik had
ook de leeftijd bereikt dat het wel mooi was geweest.
Omdat ik eigenlijk altijd met Peter naar trainen reed,
bleef ik wel betrokken bij de jeugd. Ik fungeerde als sparringpartner en ook door met jeugd te spelen kun je veel
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opsteken. Zo kun je denken aan controle, plaatsing en
beheersing. Het hielp mij zeker mee dat er meer meiden
waren. Gezellig tafeltennissen, trainen en kletsen van tijd
tot tijd, tot we erop aangesproken werden… haha!
Op een gegeven moment
kreeg ik het gevoel dat we
wat jeugd begonnen te verliezen. Soms hadden we een
jeugdtraining waar meer senioren waren dan daadwerkelijke jeugd. Waar het aan
De jeugd in ’22! © Christine Peterson
ligt? Andere interesses,
school en zo zijn er nog veel meer redenen waar ik nu
niet op kom. Aan de andere kant zijn we nooit jeugdloos
geweest, dus dat is ergens wel een goed signaal.
Dan nog even een sprong in de tijd naar nu. Nog steeds
probeer ik zoveel mogelijk bij de jeugdtrainingen aanwezig te zijn. Soms lukt het niet als ik nog aan het werk
ben, maar ik vind het wel altijd leuk en goed voor de afwisseling. Ik speel daadwerkelijk tegen de jeugd, maar
tussendoor ook wel tegen senioren. Tegenwoordig is het
wat dat betreft een kleine mengelmoes van jeugd en senioren. Ik vind het vooral leuk om te zien dat de jeugd
plezier maakt en dat ze ook echt groeien, want er zit wat
mij betreft zeker talent tussen. Het spelenderwijs leren
zit er nog altijd in met mikspellen, uit elkaar staande tafelhelften of het welbekende voetballen aan het eind.
Waar de jeugd soms nog al die energie vandaan haalt,
dat is echt een wonder, haha.
Blijf plezier houden en blijf groeien… dat wil ik jullie nog
meegeven!
Christine
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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…..??
Zoals jullie kunnen zien is de lijst met co-sponsoren hetzelfde gebleven; best wel jammer, toch? Onze penningmeester is blij met alle kleine beetjes, zeker nu de club
nieuwe materialen wil gaan bestellen…
Met slechts tien euro (meer mag altijd) per jaar help je
niet alleen de club, maar ook jezelf. Want: wie wil nu niet
op die mooie nieuwe tafel spelen, met die mooie nieuwe
ballen? Als extraatje krijg je óók nog een plekje in het
clubblad... dat aanbod valt toch bijna niet te weigeren?
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????
© TTV Delta Impuls

Pagina 44 / 51

Delta Impuls

Jaargang 2022-1

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

06-83676043
voorzitter@delta-impuls.nl

Secretaris:
Wadse Temme

secretaris@delta-impuls.nl
wadsetemme@gmail.com

Penningmeester en
ledenadministratie:
Patrick Hankel
Geert Knolweg 15
8501 MH Joure
Trainingscoördinator:
Peter Langen
Rolklaver 2
8446 CK Heerenveen

penningmeester@deltaimpuls.nl

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

Wedstrijdsecretaris
senioren/jeugd:

Wadse Temme
competitie@delta-impuls.nl
wadsetemme@gmail.com

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

Kantinecommissie:

Wim van der Zwan en Sabyna
Rosema

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
Anna Hankel

arnoudhofman@hotmail.com
06-21904939

Commissie jeugdwerving:
Inge Hordijk
steenwijk@delta-impuls.nl
Mark Hankel
06-21483876
Commissie Table Stars:
Anna Hankel
Arko Stevens

annahankel17@gmail.com
06-25388280
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Clubblad:

Arnoud Hofman

Social media:

Arnoud Hofman

Vrijwilligers-coördinator:

Vacature

Vertrouwenscontactpersoon:

Sabyna Rosema
gerrit.sabyna@gmail.com

Wij zijn erg blij met de nieuwe gezichten in een aantal
commissies, nice! Toch blijven we altijd verder zoeken,
want er zijn nog een aantal open plekken. Ook kunnen
er altijd functies overgenomen worden… we doen het
namelijk, naast het tafeltennissen zelf, ook op dit vlak
graag zoveel mogelijk samen!

© Dalveer (www.cleanpng.com)

Op het gebied van ‘social media’
valt er bijvoorbeeld nog veel terreinwinst te boeken. Arnoud doet
dat (lees: Facebook) er nu een
beetje bij, maar is niet actief op Instagram of Tiktok. En dat terwijl wij
daar vooral de jongere jeugd goed
kunnen bereiken!

Check nog eens de lijst met functies. Denk jij ons team
te kunnen versterken? Geef een gil, dan gaan we samen
om tafel (koffie/thee staat klaar)!

Oplossing ‘waar
is de tafeltennis
bal’: de bal zit
onder nummer 2
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Belangrijk!!

Het nieuwe clubblad komt uit
in oktober 2022.
Daarom willen wij:
- Dat alle stukken ingeleverd zijn voor 21 oktober 2022.
- 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 2022-01. Het
blad verschijnt tweemaal per jaar. Oplage: 80
exemplaren.
Het volgende nummer 2022-02 verschijnt in oktober
2022. Kopie verslagen moet u voor 21 oktober 2022
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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