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© Bouwkundepro (www.bouwkunde 
pro.nl) 

Van de voorzitter 

Eerst het slechte nieuws: helaas is Kosto Veninga over-
leden. Kosto is zo’n vijf jaar trainer bij ons geweest (en al 

veel langer lid) en was vooral actief in Steenwijk. Wij 
wensen de familie veel kracht en sterkte toe om dit een 
plekje te kunnen geven. 

 
In het vorige clubblad schreef ik dat ons 
eerste team een kans op promotie had, nu 
hebben zij die promotie zelf bewerkstel-
ligd. Ze zijn eerste geworden in de eerste 
noordelijke divisie en volgend seizoen 
gaan ze in de derde landelijke divisie 
spelen (zie pagina 33). Heren, succes en 
vooral veel plezier. 

 
Ons jeugdteam doet het dusdanig goed in de Table-
Stars-competitie, dat zij het komende seizoen in de 
vierde klasse mogen gaan spelen. Helaas zal ons derde 
seniorenteam degraderen naar de vijfde klasse. 
 
Gelukkig heeft Reino het be-
stuur versterkt. Hij is intussen 
competitieleider. Reino: wel-
kom! Ook Christine is intussen 
van interim secretaris naar sec-
retaris gegaan, dus ook aan 
Christine: wederom welkom. 
Wadse heeft het bestuur verla-
ten, hij geeft nu training aan se- 
niorenteam één. Helaas heb-
ben wij voor locatie Steenwijk 
(foto rechts) nog geen nieuwe 

© Kakshawa (www. 
cleanpng.com) 

http://www.bouwkundepro.nl/
http://www.bouwkundepro.nl/
http://www.cleanpng.com/
http://www.cleanpng.com/
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© Gladiatorshop (www. 
gladiatorshop.nl) 

trainer gevonden. Dus als er nog iemand is die iemand 
kent die dit wel zou willen doen, meld je dan bij het be-
stuur. Reiskosten worden vergoed. 
 

Wij gaan in de kerstvakantie werken 
met een digitale strippenkaart voor 
externe spelers. Ook tijdens andere 
vakanties zullen wij gebruik maken 
van deze digitale strippenkaart. 
 
Op 9 december wordt/werd (mocht dit 

blad later verschijnen) het Peter Lang-
en Veteranentoernooi gespeeld. In-
tussen hebben zich al bijna dertig 
spelers ingeschreven. 

 
Alvast voor in de agenda: in mei gaan wij ook nog een 
familietoernooi te organiseren. Leuk, eens spelen met en 
tegen jouw familieleden en/of vrienden. Puur voor de ge-
zelligheid en ook beetje om anderen te enthousiasmeren 
voor tafeltennis. 
 
Nog wel even een oproep: het komt op maandag en 
donderdag nog steeds vaak voor dat tafels waarop niet 
meer gespeeld wordt, niet worden opgeruimd. Dit is on-
ze gezamenlijke verantwoordelijkheid, dus als je ziet de 
een tafel niet meer gebruikt gaat worden, klap hem op 
zijn minst op. 
 
Ik wens iedereen een 
mooie kerstvakantie toe 
en tot ziens in de zaal. 
 
Jan J. Zuur 
Voorzitter Delta-Impuls 
voorzitter@delta-impuls.nl © Arnoud Hofman 

https://www.gladiatorshop.nl/
https://www.gladiatorshop.nl/
mailto:voorzitter@delta-impuls.nl
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Uit de oude doos… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Uit de Leeuwarder Courant van 22-01-1986) 
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Unieke tafeltennistransfer TTV Delta 
Impuls 

Het was de Heerenveense Courant opgevallen dat Arnoud 
na vijf jaar terugkeerde op het oude nest. Het blad zocht 
contact en publiceerde op 25 augustus dit artikel. 

 
De Heerenveense tafeltennisclub Delta Impuls zorgde 
deze zomer voor een bijzondere overgang in tafeltennis-
land. Arnoud Hofman, die zich de afgelopen vijf jaar met 

TTV Buitenpost opwerkte 
naar de landelijke 1e-divisie, 
versterkt vanaf komend na-
jaarsseizoen het eerste he-
renteam. Hofman kampte de 
afgelopen seizoenen met ge-
zondheidsproblemen en werd 
gedwongen een stap terug te 
zetten. Hij vond vervolgens al 
snel onderdak bij de vereni-
ging die hem opleidde.  

 
Met (oud) teamgenoten Sander Derkx, Wadse Temme, 
Hans Vlig en Steven Pieter IJkema vormt Hofman het 
Feanster-vlaggenschip, dat uit zal komen op het hoogste 
noordelijke niveau. Daar hoopt de ploeg de komende 
seizoenen in de top mee te draaien. „In de (nabije) toe-

komst behoort een uitstapje naar de landelijke 3e-divisie 
wellicht tot de mogelijkheden.” 
 
Delta Impuls speelt haar eerste thuiswedstrijd op vrijdag-
avond 23 september. Aan de Veluwelaan is om 20.00 
uur het jeugdige Assen de tegenstander. In de gymzaal 
van MFC De Akkers is publiek van harte welkom. De 
toegang is gratis (het duel eindigde overigens in 9-1). 

Arnoud Hofman in het Delta Impuls- 
rood. © Henk Hommes 
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DOTO-toernooi Siddeburen: drie (halve 
finales) op de schaal van Richter 

Door corona zat ook het jaarlijkse Invitatietoernooi van 
tafeltennisvereniging DOTO (Door Oefening Tot Over-
winning) de afgelopen tijd in quarantaine, en dat wel drie 
jaar lang! Op zaterdag 22 oktober mocht het populaire 
evenement (iedere keer in een mum van tijd volgeboekt) 
dan eindelijk uit isolatie. Voor mijzelf, Wadse en Sander 
een mooi moment om het vlaggenschip van Delta Impuls 
te vertegenwoordigen en in de positieve flow te blijven 
na een vliegend competitiebegin. In een ijzersterke A-
categorie werden wij verdeeld over twee poules. Voor de 
ELO-liefhebbers even alle statistieken van 22 oktober op 
een rijtje.   
 
Wadse (1600) en ikzelf (1918) troffen niet alleen elkaar, 
maar ook ‘mister ELO’ Eelke Cramer (1540), Wouter 
Emmens (1459) en de lokale 3e-divisie-helden Tjeerd 
Hut (1763) en Edwin van der Wal (1588). Allesbehalve 
een Fries abc’tje… 
 
Sander (1679) zat in 
een volgens de ken-
ners iets sterkere 
groep. Hij stond te-
genover Talo Tam-
minga (1610), de 
stugge Pool Adam 
Serówka (1599), trai-
ner Koen Molewijk 
(1655), Baraa Has-
hem (1573) en Asse-
naar Erik Mulder 
(1941). Oftewel: vier Sander heeft de stijgende ELO-lijn te pakken. © 

TTapp 
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landelijke spelers… ga er maar aan staan. 
 

Om precies 09.30 uur be-
gonnen we ons toernooi-
verhaal, waarin de eerste 
twee sporters van elke 
poule door zouden gaan 
naar de halve finales. Op 
papier, door het overgrote 
deel van de aanwezigen 
en (stiekem) door mijzelf, 
werden Erik en ik alvast 
genoteerd; de druk zat er 
dus meteen goed op. Mijn 
teammakkers staken wat 
relaxter in hun vel en ‘va 

banque’ worstelden zij zich langs Tjeerd Hut (Wadse) en 
Koen Molewijk (Sander). Het goede voorbeeld deed 
goed volgen, want ongeslagen meldde ook ik mij bij de 
laatste vier. Het verhaal was een rood-blauw Delta-
sprookje geworden. 
 
In de halve finale blies Erik 
Mulder het verhaal van 
Wadse uit. De inwoner van 
Beetsterzwaag pakte nog 
wel de eerste vijf punten 
van de partij, maar kreeg 
daarna een masterclass ta-
feltennis. Niet verwonder-
lijk tegen een fitte en zes 
keer in de week trainende 
1e-divisie-klant. Sander en 
ik mochten na jaren weer 
eens een onderlinge ont-
moeting in toernooiverband 

Wadse gaf in ‘Sibboern’ zijn visitekaartje 
af. © Bennie Schoonhoven 

Uitdager Erik Mulder. © Bennie Schoon-
hoven 
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bijschrijven. Absoluut geen gelopen halve eindstrijd, aan-
gezien Sander zelden zo’n sterk competitieseizoen 
draaide. In de wat vochtige zaal sloegen we beiden maar 
moeizaam ‘winners’ en daarom switchten we naar (wat 
achteraf bleek) dezelfde tactiek; plaatsen. Na veel trage 
en vooral lange rally’s hield ik mijn zenuwen net iets be-
ter in bedwang. Drie games verder kon ik me gaan op-
maken voor dé uitdaging van de dag. Kon ik in de finale 
mijn 1e-divisie-vorm van vorig seizoen aantikken? 
 

Onder toeziend oog van alle inmid-
dels uitgespeelde deelnemers was 
daar dan toch de vooraf voorspelde 
tafeltennisclash. Erik Mulder en ik 
kwamen elkaar al vaker tegen in 
zowel toernooi als trainingsver-
band. Weinig geheimen dus en dat 
was direct te merken. In de open-
ingsgame had ik (teveel) tijd nodig 
om te wennen aan het rappe spel 
van mijn tegenstander. Langzaam 
maar zeker kreeg ik het voor elkaar 
de bal scherp de backhandhoek 
van Erik (pure aanvaller) in te stu-
ren. Zijn geneutraliseerde forehand-
opening sloot mijn toernooi met 
goud af!  

 
Al met al een gedenkwaardige dag voor Delta Impuls en 
tafeltennisminded Noord-Nederland. Drie Heerenveense 
halve finales: een Friese beving met als epicentrum 
sporthal ‘De Springbok’… gelukkig waren ze in Groning-
en al wat gewend. 
 
Arnoud 
 

De wisselbeker is binnen!  
© Jan Ale Maat 
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Begin augustus stuurde Diana Bisschop (moeder van 
David) de bovenste foto in, met de tekst: ‘ook op ons va-
kantieadres in Friesland getafeltennist!’ Onder een foto 
van David, Jake en Wessel. Het ‘bommenspel’ van foto-
graaf Arnoud valt ook in Steenwijk in de smaak! 
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Teamgenoot Chris Peschar in Chris- 
tine’s nieuwe clubkleuren. © Stelling- 
werf 

De overloop 

Dat er in de tafeltenniswereld wel eens wat anders loopt 
dan gedacht is inmiddels wel bekend. Zo ook voor mij dit 
najaarsseizoen; 21 juli werd de competitie-indeling be-
kend gemaakt en op 29 juli is de officiële aanvraag inge-
diend om team twee op te heffen. Dat had diverse rede-
nen en dit was helaas de beste oplossing. 
 
Na dit bericht raakte ik toch wel wat gedemotiveerd en 
wist ik even niet wat ik wilde. Doorgaan bij team drie 
waar de bezetting al aardig op orde was, als reserve 
spelen of misschien een seizoentje overslaan. Ondertus-
sen werd er ingezet op de vraag 
of ik wel aan team drie mocht 
worden toegevoegd. Dat werd 
goedgekeurd en op papier kon 
ik daar dus spelen, al moest dat 
nog officieel worden vastge-
steld. Maar toen gebeurde het… 
 
Griffioen (Wolvega) kwam met 
de vraag of één speler van Delta 
Impuls naar hen wilde overstap-
pen vanwege speler-uitval. Ik 
werd hierin als optie meegeno-
men. Hier moest ik wel even 
over nadenken en ik heb er zelfs een telefoongesprek 
met Mischa Kleveringa (competitiespeler Griffioen en 
clublid van Delta Impuls) over gevoerd. Al met al en pun-
tje bij paaltje weet iedereen inmiddels wel wat uiteindelijk 
mijn keuze is geweest. Ik ging over van Delta Impuls 
naar Griffioen! 
 
Dit is het eerste seizoen dat ik bij de senioren voor een 
andere club uitkom. Het voelde wel wat apart in het be-
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Sportcentrum De Steense: de thuishaven 
van Griffioen. © StellingPlus.nl 

gin om, in plaats van met een rood shirt, met een blauw 
shirt competitie te spelen. Ook de speeldag veranderde 
naar de maandagavond. Gelukkig kon ik dit goed rege-
len met mijn werk, waardoor dit geen problemen gaf. 
Soms dacht ik na een thuiswedstrijd: ‘het is weekend’, 
maar dan moest de week eigenlijk nog beginnen… haha! 
Ik ben blij met het team waarin ik terechtgekomen ben. 
 

Op het moment van schrij-
ven hebben wij als team 
vier wedstrijden gespeeld 
en 22 punten behaald. We 
zullen zien hoe het dit sei-
zoen allemaal gaat lopen 
én wat de toekomstplan-
nen met zich mee zullen 
brengen. 

 
Christine 

 
Nabericht redactie: inmiddels heeft Griffioen het seizoen 
afgesloten. In een poule van maar liefst tien(!) teams 
(waarbij ieder team elkaar maar één keer trof) eindigden 
Christine, Mischa, Senno en Chris op 47 punten (plek 5). 
 
Voor de statistici onder ons: Christine won 83% van haar 
wedstrijden, Mischa iets meer dan de helft (52%), Chris 
33% en Senno sloot af op 25%. Of deze percentages uit-
eindelijk voldoende zijn om in de derde klasse te blijven is, 
gezien de rigoureuze verschuivingen op noordelijk competi-
tiegebied, de vraag. We houden het in de gaten. 
 
Christine viel overigens eenmaal in bij het eerste team van 
Griffioen (eerste klasse). Ook daar snoepte zij direct een 
knap puntje mee. Een overwinning op Bertil Witvoet be-
zorgde haar een 33%-score.  

http://www.stellingplus.nl/
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Sander (l) vs. Anko Baarda (r). © Twitch/'zaibatsunl' 

Heerenveense tafeltennissers houden 
huis in Súdwest-Fryslân 

Een sterk begin in Oudega zette team 1 op het goede 
spoor. Eindstation: promotie (achterin dit blad meer)!   

 
Het eerste herenteam van tafeltennisvereniging Delta 
Impuls is de najaarscompetitie uitstekend begonnen. Op 
zaterdag 17 september maakten Arnoud Hofman, San-
der Derkx en Hans Vlig al vroeg in de middag een frisse 
indruk. In Oudega werd de bijzondere terugkeer van de 
landelijke 1e-divisie-speler Hofman met een klinkende 
overwinning opgeluisterd; promovendus ODI was het 
slachtoffer. 
 
De eerste uitwedstrijd 
van het noordelijke 1e-
divisie-seizoen liep tot 
en met de dubbel ge-
lijk op. Een nipte zege 
van het duo Hofman/ 
Derkx (zij stonden 
voor het eerst in vier 
jaar weer samen aan 
tafel) brak het Oudegaaster-verzet. In de resterende zes 
wedstrijden verloren de Heerenveners slechts drie ga-
mes. Na dik drie uren spelen stond de maximale score 
op het wedstrijdformulier: 0-10. 
 
Delta Impuls hoopt de bliksemstart vrijdag een goed ver-
volg te geven tegen het derde team van TTV Assen. Ook 
teamleden Wadse Temme en Steven Pieter Ykema zul-
len de komende weken in actie komen.  
 
Arnoud 
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Inloopmiddag Delta Impuls Steenwijk 

Na een onderbreking vanwege corona was er op zater-
dagmiddag 22 oktober 2022 weer een inloopmiddag in 

de sportzaal van ’t Rave-
lijn. Belangstellenden 
konden die middag op 
een leuke manier kennis-
maken met een fantasti-
sche sport: tafeltennis. 
Deze middag was voor-
bereid door Mark Hankel 
(Delta Impuls Heeren-   

        veen) en Inge Hordijk.   
 
De inloopmiddag was uitgebreid aangekondigd met arti-
kelen in de lokale kranten en aankondigingen op de digi-
tale promotieborden bij de toegangswegen naar Steen-
wijk. De verwachtingen bij de aanwezige vrijwilligers 
(trainer Peter Langen, Inge Hordijk en leden uit Steen-
wijk en Heerenveen: Martin, Joël, Marga, Anna en Chris-
tine) waren dan ook hooggespannen. 
 
De middag had een vliegende start. Al om 12.45 uur 
(start middag was 13.30 uur) stonden de eerste enthou-
siastelingen voor de deur. Jammer genoeg zette die 
trend zich de rest van de middag niet door. In totaal zijn 
er 7 bezoekers geweest 
en een jeugdlid uit Heer-
enveen. Jake en Wessel, 
twee jeugdleden uit 
Steenwijk, kwamen ook 
nog langs om te helpen. 
Zo werd het toch nog 
een gezellige en sportie-
ve middag waarin ieder- 

Van buitenaf was goed te zien waar er ge-
tafeltennist kon worden. © Inge Hordijk 

Het ‘tafeltennis-walhalla’. © Inge Hordijk 
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een het kon opnemen te-
gen de tafeltennisrobot of 
een menselijke tegen-
stander. Daarbij konden 
allerlei batjes uitgepro-
beerd worden. Niet alleen 
normale batjes, maar ook 
minibatjes en koekenpan-
nen. Er kon worden ge- 

            speeld op een minitafel-
tennistafel en er was boter-kaas en eieren op een tafel-
tennistafel. De balvaardigheid kon worden geoefend 
door ballen te mikken op emmers en hoepels. Kortom, 
voor iedereen was er wat te doen en kon worden gepro-
beerd hoe leuk en veelzijdig tafeltennis is. 
 
Het raden hoeveel ballen er in de box zaten leverden 
heel gevarieerde aantallen op. De winnaar zat er maar 
15 naast en werd beloond met een prijsje. Als herinner-
ing kregen alle bezoekers een 
grote (oefen)tafeltennisbal met 
een flyer mee naar huis. Hop-
elijk leverde deze middag voor 
de bezoekers voldoende en-
thousiasme op om op dinsdag-
avond ook eens op een train-
ing te komen.  
 
Ondanks dat er niet zoveel be-
zoekers kwamen, was het toch 
een geslaagde middag. 
 
Marga 
 
 
 

Martin en zijn grote ‘gekke bat’. © Inge Hordijk 

Rara… © Inge Hordijk 
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Boven: de donderdag-jeugd op de kiek gezet door Chris-
tine! Herken jij ze allemaal? Onder: onze club was in de 
herfstvakantie duidelijk zichtbaar op de Mega Sportdag. 
Sportstad kleurde rood! Foto: Inge Hordijk 
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Even voorstellen senioren... 

 

 
 
Mijn naam is: Mischa Kleveringa. 
 
Geboortedatum en/of leeftijd: 21-05-1974. 
 
Woonplaats: Noordwolde-Zuid. 
  
Verliefd/verloofd/getrouwd: Getrouwd. 
 

Beroep: Fysiotherapeut op de re-
validatieafdeling in ziekenhuis 
Bethesda in Hoogeveen.  
 
Waarom heb je voor dit beroep 
gekozen: Het leek me erg mooi 
om mensen met hun lichaam te 
kunnen helpen als het ermee te-
genzit. 

 

Hobby’s: Wandelen (niet korter 
dan tien kilometer), fietsen (liefst 
langzaam door natuurgebieden), 
tuinieren (grote natuurlijke tuin) en 
muziek luisteren (experimentele of 
modern gecomponeerde sferische 
muziek). 

 
Lievelingseten: Vegetarisch: Indonesisch (heet), pizza 
(heet) en Italiaans (heet). 
 
Lievelingsdier: Veel dieren vind ik prachtig, maar van 
ezels en eekhoorns word ik echt blij. 

© Eigen foto 
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Favoriete vakantieland: Bergachtig gebied om hele da-
gen te wandelen. 
 
Competitie? Zo ja, in welk team?: Ja, in Griffioen 2 
(Christine, Chris, Henk, Senno en ik). 
 
Waarom heb je voor tafeltennis gekozen: ‘s Avonds 
nog lekker fanatiek kunnen bewegen en sportief verbete-
ren in een gezellige omgeving. 
 
Met welke bekende Nederlander zou je nog wel eens 
een beschuitje willen eten: Nou, zelfs na uitstellen van 
de vraag tot alle anderen ingevuld zijn weet ik het nog 
niet... Hoewel: Sifan Hassan vind ik heel leuk! 
 
Wat heb je het liefst: 
 
- backhand of forehand: Forehand. 

 

- aanvallen/verdedigen: Aanvallen. 
 

- uit of thuiswedstrijd: Uit (gezellig carpoolen, andere 
omgeving proeven). 
 

- bier voor/na de wedstrijd: Geen van tweeën. 
 

- winnen of verliezen: Hallo…! Winnen natuurlijk en 
dan het liefst met 14-12 in de vijfde set.  
 
Wil je nog wat kwijt aan alle trouwe lezers?: Als wed-
strijdspeler van Griffioen, maar ook gelukkig lid van Delta 
Impuls, kan ik hier mooi even kwijt dat ik het geweldig 
vind om op donderdag met jullie te trainen. De vriende-
lijkheid is op deze avonden top! De trainingen van 
Arnoud en Jan vind ik heerlijk inspirerend en het gaat 
steeds beter. Er valt voor mij natuurlijk ook heel veel te 
leren… 
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Dimitrij Ovtcharov kiest voor Arnoud 
Hofman! 

Op woensdag 26 oktober kreeg ik allerlei berichtjes binnen 
via Facebook en WhatsApp. Even dacht ik dat ik gehackt 
was… gelukkig bleken ze al snel grappig nieuws te bevat-
ten. Ik was gespot op YouTube! Nog dezelfde dag deelden 
wij de video op onze Facebook-pagina. 

 
Tafeltennisvereniging Delta Impuls is deze dagen 'tren-
ding topic' dankzij niemand minder dan de internationale 
tafeltennistopper Dimitrij 
Ovtcharov! Op het You-
Tube-kanaal 'World Ta-
ble Tennis' beoordeelt hij 
in 'Andro Rate My Shot' 
verschillende punten, 
waaronder een punt van 
de Heerenveense tafel-
tennisser Arnoud Hof-
man. 
 
In 2016 sloeg de Delta Impuls-trainer een bal langs het 
netje in de finale van de clubkampioenschappen. Tegen-
stander Justin Zeeders bleef destijds verbouwereerd 
achter en ook Ovtcharov kan het punt nu dus waarderen. 
Sterker nog... met een dikke voldoende (9 punten) komt 
de rally als beste uit de bus! Dat de clubnaam in de vi-
deo verkeerd gespeld is (Delta Umpuls) nemen we daar-
om maar op de koop toe. 
 
Check nu de video (https://www.youtube.com/watch? 
v=jUjJskQkox0)! 
 
Arnoud 

© WTTGlobal (YouTube) & Andro 

https://www.youtube.com/watch?v=jUjJskQkox0
https://www.youtube.com/watch?v=jUjJskQkox0


Delta Impuls Jaargang 2022-2 

 

  
Pagina 20 / 43 

 
  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het is een beetje gek om in de competitie je eigen club-
genoten te treffen, maar voor Arko en Machteld was het 
vrijdag 16 september écht zover! In het onderlinge duel 
tussen team vier (Arko) en vijf (Machteld) speelden zij 
een spannende wedstrijd. Op de foto is de stand volledig 
in evenwicht en voordat scheidsrechter Sjoerd Spoelstra 
de wedstrijd kan hervatten moet de bal teruggevonden 
worden. Al een idee? Achterin dit blad zie je of ’t klopt! 

Waar is de 
tafeltennis 

bal? 

Foto gemaakt door: Arnoud Hofman 
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Mijn naam is: Casper van Lang.  
 
Leeftijd: 11 jaar oud. 
 
Woonplaats: Heerenveen.  
 
School/opleiding: Basisschool De Hoeksteen. 
 
Groep: 7. 

Even voorstellen: 

 © Eigen foto 
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Hobby’s: Gamen, Rubiks kubus en Minecraft. 
 
Lievelingseten: Bami en sushi. 
 
Lievelingsdier: Pinguïn. 
 
Favoriete vakantieland: Zweden, ook al ben ik daar 
nog nooit geweest. 
 
Waarom heb je voor tafeltennis gekozen: Tijdens de 
vakantie heb ik het leren spelen en ik vond het zo leuk 
om mijn moeder (en vader en opa) te verslaan! 
 
Wat wil je later worden: Visboer of in de bioscoop ach-
ter de bar. 
 
Wat wil je nog kwijt: Ik ben heel lang, maar zo heet ik 
ook. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TTV Delta Impuls op YouTube:

 
http://www.youtube.com/TTVDeltaImpuls  

© Marijke Rosema 

http://www.youtube.com/TTVDeltaImpuls
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Links: voor de echte You-
Tubers onder ons is er 
een goede reden om Ar-
nouds kanaal te checken. 
Welke reden precies? 
Iets met mooie punten én 
muziek! Kijk dus snel op 
https://www.youtube.com  
/AHTTOfficial!   
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Op de maandag voor de Mega Sportdag in Sportstad 
Heerenveen konden Lara en Jelte alvast onze uit Steen-
wijk overgevlogen minitafel uitproberen. Een goede con-
trole-oefening, want je slaat al snel te hard! Foto: Arnoud 
Hofman 

https://www.youtube.com/AHTTOfficial
https://www.youtube.com/AHTTOfficial
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Wie is…? 

Natuurlijk ook dit keer weer mijn traditionele Wie is-ru-
briekje. Volgens mij hoef ik al niet meer uit te leggen 
waar het in deze rubriek over gaat. Dit keer aan zet: on-
ze duizendpoot (voorzitter en trainer) Jan Zuur. Het zijn 
overigens niet alleen mijn vragen, want ook Jan kwam 
(zoals het een echte docent betaamt) met een aantal 
leuke toevoegingen. Veel leesplezier! 
 
Wie is...? 
 
De stabiele speler: 
Ibrahim Qoraishi. 
 
De toekomstgerichte speler: 
Zihan Men en Lara Su Yildirim. 
 
De snelle speler: 
Wadse Temme. 
 
De drukke speler: 
Hans Vlig.  
 
De speler met een goede forehand: 
Jan Zwier. 
 
De speler met wie je lekker spart:  
Reino Wijnsma. 
 
Altijd positief: 
Arko Stevens. 
 
De speler met een scherpe backhand:  
Mark Hankel. 
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De speler met doorzettingsvermogen:  
Arnoud Hofman. 
 
Je altijd bijgebleven: 
Ma Lin en Zhang Jike. 
 
De speler die altijd contra speelt: 
Christine Peterson. 
 
De meest wisselvallige speler: 
Sander Derkx. 
 
De speler die altijd lacht: 
Pim Advocaat. 
 
Altijd net te laat: 
Peter Langen. 
 
De speler die zijn batje het vreemdste beet heeft: 
Anne Dekker. 
 
De speler die altijd spint: 
Benjamin Latona en Jan Ale Maat. 
 
De speler met de Matrix-stijl: 
Erwin Heijnen. 
 
De huppelende speler: 
Senno Koops. 
 
De speler die het meeste beweegt zónder van zijn 
plek te komen: 
Wim van der Zwan. 
 
De leergierige speler: 
Mischa Kleveringa.  
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De speler met de hardste klap: 
Ahmed Alkorde, Jan Zwier en Christine Peterson. 
 
Zo… ruim twintig vragen dit keer! Zie jij jezelf terug in de 
lijst (of juist niet) en heb je behoefte aan wat extra uitleg? 
Jan slaat zelden een training over, tik ‘m dus gerust op 
zijn schouder. 
 
Mocht het jou nu leuk lijken om ook eens deze rubriek te 
vullen: dat kan! Kruip achter je computer en stuur een 
mailtje naar christinepeterson@live.nl! Toedeloe! 
 
Christine 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ondanks zijn bijzon- 
dere techniek heeft 
Anne nog genoeg 
ballen terug op ta- 
fel. Zo ook op het  
MS-toernooi in Mid- 
delstum van afge- 
lopen 13 november. 
 
 
 
 
 
 

 © Henk Hommes 

mailto:christinepeterson@live.nl
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Prijzen open inloopmiddag Steenwijk 
uitgereikt 

Tijdens de Steenwijker-open in-
loopmiddag op zaterdag 22 ok-
tober konden alle bezoekers en 
helpers meedoen aan een prijs-
vraag. In een grote doorzichtige 
vierkante box zaten heel veel 
tafeltennisballetjes (hele en ka-
potte, witte en oranje). Om een 
prijsje te winnen moest je raden 
hoeveel balletjes in de box za-
ten. 

 
Er werd fanatiek geteld! Door de transparante wanden 
van de box heen werden er zelfs wiskundige berekening-
en op losgelaten, met uiteenlopende aantallen als ge-
volg. Op 23 oktober heeft Inge het aantal balletjes meer-
dere keren geteld; het waren er 319! 
 
De prijsvraag is gewonnen door onze 
eigen Christine, (bestuurs)lid van Delta 
Impuls uit Heerenveen, die onverwacht 
kwam helpen op de open inloopmid-
dag! Ze raadde 304 balletjes. Zij kreeg 
in onze zaal in de Akkers (Heeren-
veen) de prijs uitgereikt: tafeltennis-
happy socks en pepermunt-pingpong-
ballen mét een chocoladeletter. 
 
De tweede prijs, een sleutelhanger met 
tafeltennisbatje/balletje en wat lekkers, 
ging naar Thom uit Steenwijk. Hij be-
zocht met zijn vader en broer de open 

Bofkont Christine. © Inge Hordijk 

Geluksvogel Thom.  
© Inge Hordijk 
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inloopmiddag en raadde 356 
balletjes! Hij kwam zijn prijs op-
halen in de zaal in Steenwijk en 
sloeg daarna meteen nog even 
een balletje (samen met zijn 
moeder). 
 
Namens de club en mijzelf: van 
harte gefeliciteerd Christine en 
Thom! 
 
Inge 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Op 8 november gaf Arnoud (ook de fotograaf) de jongere 
jeugd in Steenwijk een gasttraining… Tikken en mikken! 

De middag werd aangekondigd op 
billboards. © Inge Hordijk 
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Records 

Op 21 november toverde ik de jeugdtraining om in een 
speciale ‘records-training’… we moeten deze rubriek na-
tuurlijk wel kunnen vullen! In verschillende teams gingen 
Melvin, Hidde, Nils en proefspeler Simon (zoontje van de 
welbekende Feddy Minkes) aan de gang. Onder druk 
van de stopwatch (die elke keer vijf minuten klokte) kre-
gen zij een opdracht mee: backhand overspelen. De 
aangewezen scheidsrechters gaven na het fluitsignaal 
de behaalde aantallen door en die waren niet verkeerd! 
 
We beginnen met Melvin en Hidde. In de eerste vijf mi-
nuten kwam het duo direct tot een heel behoorlijk getal: 
150 keer! Twee echte Messi’s dus in team ‘Barcelona’, 
bij Melvin staat het zelfs al op zijn shirt! 
 
Team ‘frikandelbroodje’ (wie lust ‘m niet?) bleef zeker 
niet achter. Nils en Simon gooiden er in de laatste dertig 
seconden zelfs een íets betere eindsprint uit: 154 keer!   
 
Toen iedereen bijna drie kwartier later was opgewarmd 
was het tijd voor de ultieme uitdaging: zouden we nu 
misschien de tweehonderd keer kunnen gaan halen? Er 
werd enthousiast afgetrapt en na vijf minuten kon inder-
daad de vlag uit! Eigenlijk deed iedereen het (bijna) even 
goed. Simon en Melvin kwamen namelijk tot 255 keer, 
bij Hidde en Nils stokte de teller vijf rally’s later: 260 
keer. 
 
Wat een vooruitgang… en dat in één avond! In de maan-
den die volgen zullen we zo af en toe blijven oefenen. In 
de volgende clubbladen dus ongetwijfeld nóg meer vuur-
werk! 
 
Arnoud 
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Melvin Huisman (én timmerman) 

Ik ben Melvin Huisman en ik ben 9 jaar. Sinds deze zo-
mer zit ik bij Delta Impuls Heerenveen. Ik vind het super-
leuk. En toen ik corona had baalde ik dat ik niet kon trai-
nen. Daarom besloot ik zelf 
van hout een eigen mini ta-
feltennis tafeltje te maken. 
Dan was ik toch met tafel-
tennis bezig! 
  
Ik vind de trainingen met 
Arnoud superleuk en ik 
hoop nog heel lang bij de 
club te blijven. Hierbij een 
foto van mij met mijn eigen 
gemaakte mini tafel. Groet-
jes! 
  
Melvin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

© Nathalie Huisman 
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Vacature jeugdtrainer TTV Delta Impuls 
Steenwijk 

Tafeltennisvereniging Delta Impuls Steenwijk zit in de lift! 
Dat is natuurlijk hartstikke mooi, maar door omstandig-
heden missen wij momenteel een jeugdtrainer… Ben of 
ken jij iemand die voldoet aan de onderstaande drie be-
langrijkste omschrijvingen? 
 

- affiniteit/ervaring met de tafeltennissport 
- iedere dinsdag beschikbaar van 18.30 uur tot 

19.30 uur 
- affiniteit/ervaring met het begeleiden van jeugd 

(diploma niet verplicht) 
 
Natuurlijk krijg je ook wat terug! Denk aan: 
        

- reiskostenvergoeding 
- trainersvergoeding 
- begeleiding op tafeltennis én trainersvlak (indien 

nodig) 
 
Denk je dat wij wat voor elkaar kunnen betekenen? 
Neem dan contact op met Inge Hordijk. 
 

TTV Delta Impuls 
Steenwijk  
De Vesting 15, gym-
zaal ’t Ravelijn 
www.delta-impuls.nl  
 
Inge Hordijk   
steenwijk@delta-
impuls.nl of 06-
21483876 

Veel Overijssels talent, nu nog een trainer! © Arnoud 
Hofman 

http://www.delta-impuls.nl/
mailto:steenwijk@delta-impuls.nl
mailto:steenwijk@delta-impuls.nl
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Boven: Johan Ooms werd bedankt voor zijn trainingen in 
Steenwijk (foto: Inge Hordijk). Onder: Peter; al jaren dé 
man van onze robot, ook in 2017! Foto: OBS De Boarne   
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TTV Delta Impuls promoveert naar 
landelijke derde divisie 

Het eerste team van tafeltennisvereniging Delta Impuls 
heeft de najaarscompetitie met een kampioenschap af-
gesloten. Dankzij de titel in de hoogste noordelijke klas-
se (Noordelijke 1e-divisie) is de Heerenveense club vol-
gend seizoen, voor het eerst in bijna dertig jaar, terug op 
landelijk niveau. 
Arnoud Hofman, 
Sander Derkx, 
Hans Vlig, Wadse 
Temme en Steven 
Pieter IJkema na-
men vanaf speel-
ronde één de kop-
positie in en gaven 
die niet meer uit 
handen.  
 
In de gymzaal van MFC De Akkers werd het seizoen op 
vrijdagavond 25 november feestelijk afgesloten. Het 
thuispubliek zag het vlaggenschip haar seizoen met een 
7-3 zege eindigen. De in de zomer van TTV Buitenpost 
overgekomen Hofman had, met slechts twee verloren 
enkelpartijen (93%), een groot aandeel in het succes. 
Ook Derkx (77%), Vlig (58%), IJkema (56%) en Temme 
(44%) leverden een belangrijke bijdrage. 
 
Het landelijke voorjaarsseizoen start begin volgend jaar. 
Delta Impuls zal haar wedstrijden aan de Veluwelaan op 
zaterdagmiddag gaan afwerken. 
 
Arnoud 
 

De vijf kampioenen: Steven Pieter, Wadse, Arnoud, 
Sander en Hans! © Jan Zuur 



Delta Impuls Jaargang 2022-2 

 

  
Pagina 34 / 43 

 
  

Een donderdag in november 

Om 17.45 uur stap ik het gebouw binnen. Ik groet de 
schoonmaakster en loop de zaal in. Onze tafels staan 
weer lekker ingebouwd. Eerst de gymtoestellen aan de 
kant, dus. Zonde van de tijd! Toch maar eens contact 
opnemen met school. Ik zet vijf tafels op, als er meer no-

dig blijken te zijn zien we dat van-
zelf. Nog even wat hekjes van de 
hoge hangers halen (gelukkig ben ik 
de kleinste niet) om de boel af te 
schermen en klaar is Kees, euh… 
Arnoud. De jeugd kan maar ko-
men. Ook Peter is inmiddels pre-
sent.  

 
Het is druk vandaag. Om 18.30 uur staan er tien jeugdle-
den in te spelen. Sander en Feddy zijn ook op tijd en zet-
ten achterin de zaal een tafeltje extra op. Peter en ik 
overleggen en maken een ‘plan van aanpak’: ik doe van-
avond spelvormen, Peter neemt de oefeningen voor zijn 
rekening. Ikzelf heb maar één tafel nodig, Peter pendelt 
heen en weer. Iedereen is lekker aan het tafeltennissen 
en voor ik het door heb is het laat-
ste kwartiertje aangebroken. Tijd 
voor de vaste afsluiter (‘rond de ta-
fel’), waarin ik zoals gewoonlijk als 
eerste de klos ben. We eindigen 
met een letterlijke ‘high vijf’. Ik steek 
mijn arm de lucht in. Springen maar! 
Op naar de senioren, maar eerst 
een bakje koffie. 
 
De opkomst bij de senioren mag er zijn. Onze tafels zijn 
bezet met spelers uit alle windstreken. Er is vandaag 
zelfs een topspeler uit Turkije op bezoek; een mooie 

© Sivvus (www.creazilla.com)  

© Public Domain (www. 
creazilla.com)  

http://www.creazilla.com/
http://www.creazilla.com/
http://www.creazilla.com/
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sparringpartner voor team één. In mijn uurtje training ko-
men vier oefeningen aan bod, vooral gericht op het voe-
tenwerk en het slaan van zoveel mogelijk ballen (vastig-
heid). Een opwarmer voor het ‘uur van Zuur’. Jan lost mij 
rond 21.00 uur af. Ik kan nu eindelijk zelf aan tafel staan. 
Tijd om aan de techniek te werken! 
 
Een nuttig uurtje bijschaven later is de training voorbij. 
Vier fanatiekelingen blijven over. Precies genoeg om nog 
een dubbeltje te spelen. Het beste is er wel vanaf, de ge-

zelligheid zeker niet. Hierna ‘gooi’ 
ik, na ongeveer vijf volle uren, toch 
echt de handdoek in de ring én de 
laatste tafel terug in het materiaal-
hok. Het luie zweet is er wel uit, ik 
hoef het er alleen nog af te spoelen. 
Opgewarmd trek ik rond 23.00 uur 
de deur achter mij dicht. 

 
Volgende week begint alles weer opnieuw…    
 
Arnoud 
 
 
 
 
 
Rechts: Jelte sloeg op de 
Startdag van het Table Stars- 
competitieseizoen direct een 
dubbelprijs binnen, en dat ter- 
wijl hij nog maar net lid is! 
 
 
 
 

© Sivvus (www.creazilla.com)  

© NTTB Noord 

http://www.creazilla.com/
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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 ….9…..?? 
 
Als club doen we het goed de laatste maanden, er ko-
men steeds meer leden bij! Helaas zijn er geen positieve 
veranderingen in ons co-sponsoren-bestand te melden, 
zonde! Daar moet aan gewerkt worden… 
 
Dus: heb je ieder jaar een tientje over (we klagen ook 
niet als je meer doneert)? Denk dan eens aan onze co-
sponsor-deal. Wij een financieel extraatje, jij een club-
blad met daarin een speciale vermelding. Best interes-
sant, toch? 
 
1. Sjoerd Spoelstra 
2. E. Pengel 
3. Peter Langen 
4. P. Bruining 
5. Arnoud Hofman 
6. Hans Vlig 
7. Inge Hordijk 
8. Johan Ooms 
  
 
 
 

  
Wie wordt 
toch die 
nummer 
9???? 

© TTV Delta Impuls 
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Functies & adressen  

Voorzitter:  
Jan Zuur 
Koningin Julianalaan 15 
8501 HM Joure 
 

06-83676043 
voorzitter@delta-impuls.nl   
 
 

Secretaris:  
Christine Peterson 
 

secretaris@delta-impuls.nl    

Penningmeester en 
ledenadministratie: 

 

Patrick Hankel 
Geert Knolweg 15 
8501 MH Joure 
 

penningmeester@delta-
impuls.nl  

Trainingscoördinator:  
Peter Langen 
Rolklaver 2 
8446 CK Heerenveen 

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

  
Wedstrijdsecretaris 
senioren/jeugd: 

 
Reino Wijnsma 

 competitie@delta-impuls.nl   
 

Jeugdleider: 
 
Algemeen bestuurslid: 

Peter Langen 
 
Inge Hordijk 
steenwijk@delta-impuls.nl  

  
Accommodatie 
Heerenveen: 
 
Accommodatie Joure: 
 

MFC De Akkers 
Veluwelaan 47  
 
Sporthal de Stuit (‘Het Perk’) 
E.A. Borgerstraat 25 
 

mailto:voorzitter@delta-impuls.nl
mailto:secretaris@delta-impuls.nl
mailto:penningmeester@delta-impuls.nl
mailto:penningmeester@delta-impuls.nl
mailto:peter.langen@kpnplanet.nl
mailto:competitie@delta-impuls.nl
mailto:steenwijk@delta-impuls.nl
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Accommodatie 
Steenwijk: 
 
Kantinecommissie: 
 

Gymzaal OEC ’t Ravelijn 
De Vesting 15 
 
Wim van der Zwan en Sabyna 
Rosema 
 

Website: 
 
 

Jan Zuur 
info@delta-impuls.nl  
 

PR commissie: 
 
Sponsorcommissie: 

Vacature 
 
Jan Zuur 
Vacature 

  
Bestelling materialen: 
 
Materiaalbeheer: 
 

Patrick Hankel 
 
Peter Langen   

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

Hofman, Jan Zuur 
Jeugdcommissie:  
Arnoud Hofman 
Anna Hankel 

arnoudhofman@hotmail.com  
06-21904939 

 
Commissie jeugdwerving: 
Inge Hordijk 
Mark Hankel 
 
Commissie Table Stars: 
Anna Hankel 
Arko Stevens 
 

 
 
steenwijk@delta-impuls.nl   
06-21483876 
 
 
annahankel17@gmail.com 
06-25388280  

Clubblad: Arnoud Hofman 

mailto:info@delta-impuls.nl
mailto:arnoudhofman@hotmail.com
mailto:steenwijk@delta-impuls.nl
mailto:annahankel17@gmail.com
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Social media: 
 
Vrijwilligers-coördinator: 
 
Vertrouwenscontact-
persoon: 

Arnoud Hofman 
 
Vacature 
 
Sabyna Rosema 
gerrit.sabyna@gmail.com  

 
 
Dankzij Reino en Christine zijn er, na onder meer het 
vertrek van Wadse, twee belangrijke posities ingevuld: 
super! Toch blijven we opzoek naar enkele ontbrekende 
puzzelstukjes. Zo kan voorzitter Jan wel een versterking 
gebruiken in de sponsorcommissie. De PR-commissie is 
zelfs nog onbemand!   
 

Verder zou Arnoud nog 
steeds de social media 
willen uitbesteden. Ben jij 
een fanatieke Facebooker 
óf lijkt het je leuk een In-
stagram-pagina op te star-
ten? Top! Ook zouden we 
graag een trainer opleiden. 
Steenwijk is hard op zoek 
(zie de vacature). 

    
Denk er eens rustig over na en vraag een bestuurslid om 
meer informatie; we maken graag de puzzel compleet! 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

onder nummer 3 

mailto:gerrit.sabyna@gmail.com
https://www.cleanpng.com/
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Het nieuwe clubblad komt uit  
   in mei 2023. 
 
 
Daarom willen wij: 
 
- Dat alle stukken ingeleverd zijn voor 27 april 2023.  
 
- Stukken die niet op tijd binnen zijn, worden niet meer 
geplaatst!!! 
 
LET OP!!! 
 
De stukken moeten worden aangeleverd als WORD-
document, stijl op standaard of lettertype op Arial, grootte 
12. Geen andere stijlen gebruiken of lettertypen gebruiken. 
Dik, schreef of onderstreept is geen probleem. Plaatjes zijn 
ook welkom. 
 
Wij zijn anders namelijk veel tijd kwijt met het aanpassen 
van de documenten. 
 

Belangrijk!! 

http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://sevenum.actief4kids.nl/images/user/toppie+tafeltennis.jpg&imgrefurl=http://sevenum.actief4kids.nl/Tafeltennis.html&usg=__v7oQNE3nTyQ_rovAqyLX8Yw8yqc=&h=480&w=472&sz=24&hl=nl&start=18&tbnid=LRh2s2e2ABs9BM:&tbnh=129&tbnw=127&prev=/images?q=tafeltennis&gbv=2&hl=nl&sa=
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Lidmaatschap 

Aanmelding (bij de secretaris) kan 
gedurende het hele jaar. Opzegging 
van lidmaatschap kan slechts 
tweemaal per jaar geschieden, per 

1 januari en per 1 juli, schriftelijk, te richten aan de 
secretaris, met inachtneming van één maand 
opzegtermijn. 
 

Colofon 
 
Clubblad van TTV Delta Impuls, jaargang 2022-02. Het 
blad verschijnt tweemaal per jaar. Oplage: 90 exempla-
ren.  
 
Het volgende nummer 2023-01 verschijnt in mei 2023. 
Kopie verslagen moet u voor 27 april 2023 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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